
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«18» лютого 2022 року № 1674

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

Розглянувши рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради від 
ЗО грудня 2021 року № 363 «Про схвалення проекту змін до бюджету 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік», Керуючись 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :
1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2021 рік 

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

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

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

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 1 500 000 
гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій.

4. 
комісію з _ 
розвитку, інв^стиі^ій та міжнародного співробітництва.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
п інансів, бюджету, планування соціально-економічного

Ольга БО
Галина БОН

Міськ Василь БОЙКО



Додаток 1
до рішенням Почаївської міської ради 

від 18 лютого 2022 року № 1674

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 1500000 100000 1400000 1400000
41000000 Від органів державного управління 1500000 100000 1400000 1400000

41034500

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 1500000 100000 1400000 1400000

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 1500000 100000 1400000 1400000

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток 2 
до рішення Почаївської міської ради 

від 18 лютого 2022 року № 1674

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

(грн)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -100 000 100 000 100 000

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -100 000 100 000 100 000
Загальне фінансування -100 000 100 000 100 000

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними 

операціями -100 000 100 000 100 000

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -100 000 100 000 100 000

1 Загальне фінансування -100 000 100 000 100 000

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток З
до рішення Почаївської міської рвди 
від 18 лютого 2022 року Ns 1674

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

1952100000С
(код бюджету)

(гри)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
пограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван 

ня 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживанн 

я

3 них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 1500000 1500000

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 1500000 1500000

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 1500000 1500000

Всього 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 1500000 1500000
/]

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«18» лютого 2022 року № 1675

Про затвердження звіту 
про виконання бюджету 
міської територіальної 
громади за 2021 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом 
міської ради звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 
2021 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної 
громади за 2021 рік:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі - 139 126 452 гривні 06 копійок;
- По видатках в сумі - 136 404 124 гривні 39 копійок.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі - 5 481 080 гривень 22 копійки;
- По видатках в сумі- 6 801 061 гривня 91 копійка.

О

Г алина БОНДАР

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » лютого 2022 року №1676

Про затвердження Програми
сприяння територіальній обороні

в Тернопільській області
на 2022-2024 роки

Розглянувши звернення Кременецької районної державної адміністрації
№ 01-232\02-22 від 15.02.2022 року, керуючись Законом України « Про основи 
національного спротиву» та Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія Почаївської міської ради,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській 
області на 2022-2024 роки, що додається

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

Василь БОЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням сесії міської ради 

№1676 від 18.02.2022року

ПРОГРАМА 
сприяння територіальній обороні в Тернопільській області 

на 2022-2024 роки
І. Паспорт програми

Ініціатор розроблення програми Почаївська міська територіальна громада

1
Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади про 
розроблення програми

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про основи національного спротиву” від 
16.07.2021 №1702-ІХ, доручення голови
обласної державної адміністрації від 08 
грудня 2021 року № 92/01.02-03 „Про 
розроблення проекту програми сприяння 
територіальній обороні в Тер-нопільській 
області на 2022- 2024 роки”

2,
Розробник програми Почаївська міська територіальна громада

Співрозробники програми Тернопільський обласний територіальний 
центр комплектування та соціальної 
підтримки, Відповідний підрозділ
Територіальної оборони.

•
Відповідальні виконавці програми Тернопільський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 
підтримки, Відповідний підрозділ
Територіальної оборони.

Учасники програми Тернопільський обласний територіальний 
центр комплектування та соціальної 
підтримки, Відповідний підрозділ
Територіальної оборони, Почаївська міська 
територіальна громада.

Термін реалізації програми 2022 -2024 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми

Бюджет Почаївської міської ради

•
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього,( тис.грн.)

у тому числі:

200,00

.1
коштів бюджетів територіальних 
громад (тис.грн.)

200,00

.2
коштів інших джерел

0
Керівник програми Секретар міської ради Сергій Мамчур



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Згідно із Законом України „Про основи національного спротиву” 
територіальна оборона є невід’ємною складовою оборони України, яка є 
системою загальнодержавних, військових і спеціальних заходів, що 
здійснюються у мирний час та в особливий період з метою протидії воєнним 
загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, територій, 
навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

Загальне керівництво національним спротивом здійснюється Президентом 
України як Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України.

В межах зони територіальної оборони (Тернопільської області) 
територіальну оборону очолює голова обласної державної адміністрації.

У зв'язку з складною внутрішньополітичною обстановкою в державі, 
проведенням операції Об’єднаних сил на сході України, активізацією 
диверсійних та інших незаконно створених збройних формувань виникає 
нагальна потреба у вжитті додаткових заходів для удосконалення системи 
територіальної оборони в області, охорони об'єктів регіонального та місцевого 
значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду 
правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, удосконалення 
теоретичної і практичної підготовки особового складу підрозділів 
територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад і їх 
матеріально-технічного забезпечення для виконання ними завдань за 
призначенням, що потребує здійснення додаткового фінансування з місцевого 
бюджету Почаївської територіальної громади.

На виконання законів України „Про основи національного спротиву” і 
„Про внесення змін до статті 1 Закону України „Про чисельність Збройних Сил 
України” на території Тернопільської області передбачається часткове 
розгортання та розквартирування на постійній основі окремої бригади 
територіальної оборони зі складу Сил територіальної оборони Збройних сил 
України з розрахунку.

Для забезпечення проведення організаційних заходів з формування та 
розміщення окремої бригади територіальної оборони, нарощення системи 
управління, набуття підрозділами окремої бригади територіальної оборони 
необхідних спроможностей для виконання завдань за призначенням, їх 
матеріально - технічного забезпечення необхідне додаткове фінансування з 
місцевого бюджету.

Існує гостра необхідність удосконалення теоретичної і практичної 
підготовки особового складу військових частин (підрозділів) Сил територіальної 
оборони та добровольчих формувань територіальної громади до виконання 
завдань територіальної оборони направлених на:

своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території 
та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах 
такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, 
призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти 
України;



участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 
середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 
воєнних (бойових) дій;

участь у підготовці громадян України до національного спротиву;
участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування 
та органів військового управління;

участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших 
критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів 
України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського 
значення, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять 
загрозу для життєдіяльності населення;

забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ 
(сил) або їх перегрупування;

участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху 
транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних 
ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених 
пунктах;

участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного 
стану в разі його введення на всій території України або в окремих її 
місцевостях;

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 
збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами 
України воєнізованими або збройними формуваннями;

участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня 
обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора 
(противника);

сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 
конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 
територіальної цілісності України;

військово-патріотичне виховання громадян України.
У зв’язку із недостатністю коштів державного бюджету Програма 

сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022 - 2024 роки 
(далі - Програма) на даний час має досить важливе значення і потребує 
залучення фінансових ресурсів з бюджетуПочаївської міської територіальної 
громади.

Основними проблемними питаннями, на розв’язання яких спрямована 
програма є:

недостатнє матеріально-технічне забезпечення окремої бригади 
територіальної оборони

відсутність інформаційно-агітаційної підтримки проведення заходів щодо 
прийняття на військову службу за контрактом у військовому резерві Сил 
територіальної оборони та недостатній рівень роз’яснювальної роботи серед 



населення стосовно важливості виконання конституційного обов’язку щодо 
захисту суверенітету і територіальної цілісності України, виховання у громадян

патріотичних почуттів, надання інструкторської допомоги територіальній 
громаді в створенні добровольчих формувань територіальної оборони та їх 
підготовці до виконання завдань за призначенням.

Комплексне розв’язання порушених питань надасть змогу покращити 
вирішення завдань щодо підготовки військовослужбовців окремої бригади 
територіальної оборони, населення територіальної громади до збройного 
захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту, запобігання 
терористичним проявам та загрозам виникнення надзвичайних ситуацій, 
ліквідації їх наслідків та забезпечення ефективної системи управління 
територіальною обороною на території Почаївської міської територіальної 
громади..

Реалізація програми обумовлена такими факторами:
нестабільною воєнно-політичною обстановкою навколо України; 
можливістю, за певних обставин, втягнення України у воєнні конфлікти; 
наявністю тимчасово окупованих територій України;
продовженням операції Об’єднаних сил у східних регіонах України;
відсутністю дієвої системи управління Силами територіальної оборони на 

території області;
недостатнім рівнем підготовки військовозобов’язаних та резервістів 

військових частин (підрозділів) територіальної оборони до виконання завдань за 
призначенням;

недостатнім рівнем військово-патріотичного виховання, початкової 
військової підготовки молоді та її готовності до виконання конституційного 
обов’язку із захисту України.

Потребу розроблення Програми протягом 2022 - 2024 років, необхідність 
та правомірність фінансування за рахунок обласного та Почаївського міського 
бюджету регламентують:

Закон України „Про основи національного спротиву”, зокрема, відповідно 
до пункту 1 статті 23 цього закону, фінансування та матеріально-технічне 
забезпечення національного спротиву здійснюються за рахунок і в межах 
коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших не 
заборонених законодавством України джерел;

Бюджетний кодекс України, зокрема, згідно з пунктом 17 статті 91 цього 
Кодексу до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх 
місцевих бюджетів, належать видатки на заходи та роботи з територіальної 
оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення;

Указ Президента України від 22 вересня 2016 року № 406/2016 „Про 
Положення про територіальну оборону України”, зокрема, відповідно до розділу 
2 пункту 8 цього указу заходи підготовки до територіальної оборони в мирний 
час - це створення системи управління територіальної оборони та проведення 
навчань (тренувань) з територіальної оборони.



У зв’язку з недостатнім фінансуванням відповідних напрямків 
фінансування територіальної оборони іздержавного бюджету існує потреба у 
залученні коштів обласного бюджету та місцевих бюджетів громад.

3. Мета програми

Мета Програми полягає у забезпеченні проведення організаційних заходів з 
формування та розміщення підрозділів окремої бригади територіальної оборони 
, їх благоустрої, створенні ефективної системи управління територіальною 
обороною та створенні належних умов для якісної підготовки 
військовозобов’язаних і резервістів військових частин (підрозділів) 
територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, сприяння 
розвитку та функціонуванню цивільної складової територіальної оборони.

4. Термін виконання
Виконання Програми сприяння територіальній обороні в Тернопільській 

області на 2022-2024 роки, передбачається здійснити протягом 2022-2024 роки.

5. Фінансове забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання
програми

2022 рік 
тис.грн.

2023 рік 
тис.грн.

2024 рік 
тис.грн.

Усього витрат 
на виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому 
числі:

100,00 50,00 50,00 200,00

державний бюджет
обласний бюджет
районні бюджети
бюджети територіальних громад 100,00 50,00 50,00 200,00
кошти небюджетних джерел - - - -

б.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Виконання заходів програми дасть можливість значно підвищити рівень 

готовності та здатності, а саме:
забезпечення управління та підрозділів окремої бригади територіальної 

оборони та штабу району територіальної оборони сучасними мобільними 
засобами захищеного зв’язку, що дозволить організувати створення ефективної 
захищеної системи електронного документообігу та безперебійне управління з 
дотриманням режиму секретності в ході виконання поставлених завдань у 
тісній взаємодії з органами державної влади і органами місцевого 
самоврядування;

забезпечення належних умов розміщення та функціонування а також 
всебічного матеріально-технічного забезпечення заходів підготовки 
військовозобов’язаних та резервістів військових частин (підрозділів) Сил 
територіальної оборони до виконання завдань за призначенням;



Реалізація заходів програми дозволить:
створити належні умови для розміщення та функціонування військових 

частин (підрозділів) Сил територіальної оборони, проведення бойового вишколу 
особового складу військових підрозділів Сил територіальної оборони та 
добровольчих формувань територіальних громад і забезпечити їх боєздатність;

створити ефективну систему управління територіальною обороною, 
забезпечити надійне її функціонування та стійкий зв’язок управління окремої 
бригади територіальної оборони з її структурними підрозділами;

організувати якісне проведення польових вишколів, навчань, зборів, 
тренувань з особовим складом військових частин (підрозділів) Сил 
територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної оборони 
територіальних громад;

здійснити необхідне матеріально-технічне забезпечення військових 
підрозділів окремої бригади територіальної оборони.

Заходи Програми сприяння територіальній обороні в Тернопільській 
області на 2022-2024 роки передбачається здійснити протягом 2022-2024 роки 
(додаток 1).

7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Безперебійний контроль за здійсненням заходів, визначених програмою, 

покладається на Тернопільський обласний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки, які раз на рік звітують до Почаївської 
міської ради про результати виконання стосовно кожного заходу Програми.

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється 
відповідна районна державна адміністрація, Почаївська міська територіальна 
громада.



Додаток до Програми 1
Заходи Програми

сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022-2024 роки

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми Виконавці

Джерела 
фінансу
вання

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), тис. 
грн Очікуваний результат

- диференційовано з 
розбивкою за роками

2022рік 
тис.грн.

2023рік 
тис.грн.

2024рік 
тис. грн.

2 3 5 6 7 8 9 10

1
Організаційне 
забезпечення 
діяльності 
підрозділів 
територіальної 
оборони 
(поточні видатки)

Забезпечення 
організації 
життєдіяльності 
підрозділу 
територіальної 
оборони паливно- 
мастильними 
матеріалами, 
канцелярським 
приладдям та 
оплати комунальних 
послуг та енергоносіїв

Тернопільський 
обласний 
територіальний 
центр 
комплектування та 
соціальної 
підтримки

Почаївський 
міський 
бюджет

100,00 50,00 50,00 Забезпечення 
виконання функцій 
підрозділів 
територіальної 
оборони в частині 
організаційного 
забезпечення 
діяльності

Всього: 100,00 50,00 50,00
Всього по Програмі 200,00

Секретар міської ради Сергій Мамчур
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«18» лютого 2022 року № 1677

Про внесення змін до бюджету Почаївської 
міської територіальної громади на 2022 рік

Розглянувши рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради 
від 14 лютого 2022 року № 22 «Про схвалення проекту змін до бюджету 
Почаївської міської територіальної громади на 2022 рік», Керуючись 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА.
1. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 

2022 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2021 
року № 1444 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 
2022 рік») згідно з додатком 1, в тому числі:

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 1 200 440 
гривень за рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року.

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 572 449 
гривень за рахунок спрямування залишку коштів бюджету розвитку 
(спеціального фонду) станом на 01 січня 2022 року.

2. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік 
(додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2021 року № 
1444 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2022 рік») 
згідно з додатком 2.

3. Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 
інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 3.



4. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (додаток 7 до рішення 
Почаївської міської ради від 23 грудня 2021 року № 1444 «Про бюджет 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік») згідно з додатком 4.

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

Ольга БОЦКЖ
Галина БОНДАР

Василь БОЙКО



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 
від 18 лютого 2022 року № 1677

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків бюджету мі. ьк ї територіальної громади на 2022 рік 

19521000000
(код бюджету)

(фН),

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
пограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван 

ня 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
міського бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживанн 

я

3 них

видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 673450 673450 0 0 0 572449 572449 0 0 0 572449 1245899

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 673450 673450 0 0 0 572449 572449 0 0 0 572449 1245899

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

0,00 0,00 0 0 0 23706 23706 0 0 0 23706 23706,00

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

26450 26450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26450

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 647000 647000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647000

0117390 7390 0490 Розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг 0 0 0 0 0 53743 53743 0 0 0 53743 53743

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання 0 0 0 0 0 495000 495000 0 0 0 495000 495000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради (головний 
розпорядник)

406990 406990 0 406990 0 0 0 0 0 0 0 406990

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради (відповідальний 
виконавець)

406990 406990 0 406990 0 0 0 0 0 0 0 406990

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 85460 85460 0 85460 0 0 0 0 0 0 0 85460

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладам загальної середньої освіти 321530 321530 0 321530 0 0 0 0 0 0 0 321530



/1

3700000
Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (головний розпорядник) 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000

3710000
Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (відповідальний виконавець) 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету ден.;<овному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000

Всього 1200440 1200440 0 406990 0 572449 572449 0 0 0 572449 1772889

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР

І і



Додаток 2 
до рішення Почаївської міської ради 

від 18 лютого 2022 року № 1677

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(Грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету міської територіальної громади

3719800 9980
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

120 000

поточні 
трансферти

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

20 000

99000000000 Державний бюджет (Програма "Сприяння територіальній 
обороні в Тернопільській області на 2022-2024роки”) 100 000

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 120 000
1 X X загальний фонд 120 000

X X спеціальний фонд -

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧ



Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради
від 18 лютого 2022 року № 1677

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 
19521000000

(код бюджету)
(грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування 
місцевої/ 

регіональної 
програми

Дата та номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

120 000 120 000 - -

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 120 000 120 000 - -

3719800 9800 0180

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

Програма 
сприяння 

територіальній 
обороні в 

Тернопільській 
обласчті на 2022- 

2024 роки

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
18.02.2020р.

№ 1676

100 000 100 000 - -



3719800 9800 0180

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

Програма 
удосконалення 
казначейського 
обслуговування 
коштів місцевих 

бюджетів на 
2020-2024 роки

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
26.02.2020р.

№ 2327
20 000 20 000 - -

X X X УСЬОГО X X 120 000 120 000 - -

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток З
до рішення Почаївської міської ради
від 18 лютого 2022 року № 1677

ОБСЯГИ
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році 

19521000000
(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 
період 

реалізації 
проекту, (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
проекту, гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 
бюджету 
всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 
бюджету у 
2022 році, 

гривень

Очікуваний 
рівень 

готовності 
проекту на 
кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник) 2 234 621,00 23 706,00 23 706,00 0

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 2 234 621,00 23 706,00 23 706,00 0

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

Капітальний ремонт частини 
приміщень першого поверху 
нежитлової будівлі під відділення 
молодіжного центру ЦНСП 
Почаївської міської ради в м. Почаїв, 
вул. Шевченка, 15Г Кременецький р-н 
Тернопільської області

2022 2 234 621,00 23 706,00 23 706,00 100

X X X УСЬОГО X X 2 234 621,00 23 706,00 23 706,00 X

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«18» лютого 2022 року № 1678

Про показники для віднесення до 
груп за оплатою праці керівних 
працівників центрів культурних 
послуг та клубів Почаївської міської 
територіальної громади

Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 
жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
культури на основі Єдиної тарифної сітки», з метою упорядкування умов 
оплати праці керівних працівників центрів культурних послуг та клубів, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА.
1. Затвердити показники для віднесення груп за оплатою праці 

керівних працівників центрів культурних послуг та клубів Почаївської 
міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету Почаївської міської ради щорічно за 
результатами роботи за минулий рік відповідно до статистичної звітності 
проводити віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників центрів 
культурних послуг та клубів Почаївської міської територіальної громади.

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

Міс Василь БОЙКО

Ольга БОЦЮК
Г алина БОНДАР



Додаток 
до рішення Почаївської міської ради 

від 18 лютого 2022 року № 1678

ПОКАЗНИКИ
для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників центрів 

культурних послуг та клубів Почаївської міської територіальної 
громади

Показники Групи за оплатою праці
І II III IV

Кількість постійно 
діючих протягом року 
клубних угруповань

20 і більше 15-19 8-14 3-7

Кількість об’єктів 
дозвілля

8 і більше 5-7 3-4 1-2

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від« 18» лютого2022 року №1679

Про утворення Центру надання 
адміністративних послуг 
Почаївської міської ради із 
віддаленими робочими місцями 
та затвердження Положення про 
нього

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», з метою покращення якості 
надання адміністративних послуг на території Почаївської міської територіальної 
громади, Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Почаївської міської ради як 
постійно діючий робочий орган (далі-ЦНАП).

2. Уторити віддаленні робочі місця ЦНАП Почаївської міської ради, 
розташованих за адресами:с. Валігури , вул. Ювілейна 2, Тернопільська область, 
Кременецький район, 47022; с. Лосятин , вул. Варшавська, 23, Тернопільська область, 
Кременецький район, 47052; с. Ридомиль вул. Центральна, 93 Тернопільська область, 
Кременецький район, 47060; с. Старий Почаїв. вул. Шевченка, 65, Тернопільська 
область, Кременецький район, 47079; с. Старий Тараж, вул. Резніка, Тернопільська 
область, Кременецький район 47051; с. Лідихів, вул. Центральна, Тернопільська 
область, Кременецький район, 47050.

3. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг 
Почаївської міської ради як постійно діючий робочий орган згідно із додатком 1.

4. Покласти керівництво та відповідальність за організацію діяльності Центру, в 
тому числі за здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення 
діяльності Центру на відділ Державної реєстрації Почаївської міської ради.

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

Андрій Чубик 
Галина Бондар , 
Сергій Мамчур

Міський Василь Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської 
ради від « 18» лютого № 1679

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг 

Почаївської міської ради

1. Центр надання адміністративних послуг Почаївської міськоїради (далі - Центр) 
є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги згідно 
з затвердженим міською радою Переліком. Центр розташований за адресою: вул. 
Возз’єднання. 5, м. Почаїв. Кременецький район, Тернопільська область, 47025.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається 
Почаївською міськоюрадою (далі - Рада).

3. Центр у своїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни, законами України 
«Про місцевесамоврядування в Україні», «Про адміністративніпослуги», «Про 
зверненнягромадян», «Про захистперсональнихданих», «Про дозвільну систему у 
сферігосподарськоїдіяльності», «Про службу в органах місцевогосамоврядування», 
актами Президента України і КабінетуМіністрівУкраїни, рішеннями Ради та 
їївиконавчогокомітету, розпорядженнямиміськогоголови, цимПоложенням та іншими 
нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:
1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та 

суб’єктам господарювання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 
мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості 
їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання 
послуг у Центрі, а також про можливості отримання електронних послуг, у т.ч. із 
застосуванням комп’ютеризованих місць для самообслуговування, громадської 
приймальні чи публічного простору (у разі їхнього облаштування у Центрі);

4) здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг, визначення та 
вжиття заходів щодо підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації 
про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) забезпечення процесу автоматизації надання адміністративних послуг шляхом 
використання інформаційних систем та систем електронного документообігу;

6) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та 
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших 
нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, у тому 
числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У 
виняткових випадках (якщо послуги не можуть бути надані адміністратором або таке їх 
надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернень та/або публічних інтересів) 
окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр посадовими особами 
суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень.

Центр забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктам звернень із 
залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних 
підрозділів) Ради. Перелік таких посадових осіб (посадовий склад Центру) визначається 
міським головою. Усі посадові особи виконавчих органів (структурних підрозділів) 
Ради, включені до посадового складу Центру, виконують завдання адміністратора 
Центру та зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших встановлених 
вимог до організації роботи у Центрі. В частині дотримання єдиних вимог щодо 
організації надання адміністративних послуг через Центр такі посадові особи 
підпорядковуються керівнику Центру.



Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою 
та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні 
послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання 
делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Рада (її виконавчі органи 
або посадові особи), здійснюється виключно через Центр.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із 
реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у 
результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, 
володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус 
та/або факт.

6. У Центрі за рішенням Ради також може здійснюватися прийняття звітів, 
декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не 
пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод 
представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на 
відповідному ринку послуг, що мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, 
газо-, електропостачання тощо).

7. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень 
інформаційними стендами та/або інформаційними терміналами та/або іншими засобами 
доведення інформації до суб’єктів звернень із зразками відповідних документів та 
інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без 
сторонньої допомоги.

У Центрі за рішенням Ради надається суб’єктам звернень можливість самостійно 
звернутися для отримання адміністративних послуг, які надаються в електронній 
формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

8. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, 
виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських 
товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній 
основі (критерії відбору - мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта 
звернення).

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі 
звертається до адміністратора - посадової особи, яка надає адміністративні послуги або 
організовує їх надання, в тому числі до окремих посадових осіб виконавчих органів 
(структурних підрозділів) Ради, на яких у встановленому порядку покладені всі або 
окремі завдання адміністратора, або, відповідно до узгодженого рішення, - до 
представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

10. Центр очолює керівник. Керівником Центру є начальник відділу Дежавної 
реєстраціїПочаївської міської радиКерівник Центру призначається на посаду та 
звільняється з посади міським головою відповідно до умов чинного законодавства.

11. Основнізавданнякерівника Центру:

1) керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та 
визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами 
надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення 
ефективності роботи Центру;

3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, 
установами, організаціями;

4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що 
залучаються до його роботи;

5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами 
масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій 
місцевому голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення 
пропозицій місцевому голові щодо преміювання працівників Центру;



7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових 
актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

8) виконання завдань адміністратора Центру;
9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання 
трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних 
планів роботи виконавчому комітету;

11) розроблення Положення про Центр, у разі потреби - змін і доповнень, подання 
їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу Центру;
13) забезпечення визначення потреб у навчанні, планування та проведення 

навчальних заходів та заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;
14) виконання інших повноважень, визначених актами законодавства та ним 

Положенням.
12. Посадовий склад Центру визначається розпорядженням міського голови. Усі 

посадові особи виконавчих органів Ради, які включені до посадового складу Центру як 
суб’єкти надання адміністративних послуг, здійснюють повноваження адміністраторів 
Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання 
адміністративних послуг через Центр підпорядковуються начальнику відділу 
Державної реєстрації, як керівнику Центру.

Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) 
відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам 
звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про 
відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість 
отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних 
послуг;

5) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх 
надання;

6) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних 
послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

7) надання адміністративних послуг за рішенням Ради;
8) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
9) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом;
10) розгляд справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнення;
12) виконання інших повноважень відповідно до цього Положення та посадової 

інструкції.
13. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, 

власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування 
центру надання адміністративних послуг.

14. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та 
інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах 
місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної 



послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про 
захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг 
про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати 
вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) 
документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання 
адміністративної послуги;

5) вносити керівникові Центру пропозиції щодо покращення ефективності роботи 
Центру.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

16. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг у громаді 
утворюються віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні 
послуги відповідно до затвердженого Радою переліку адміністративних послуг.

За рішенням Ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням 
адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання 
адміністративних послуг, може здійснювати староста.

ВРМ розташовані за адресами:
1) с. Валігури , вул. Ювілейна 2, Тернопільська область, Кременецький район, 

47022;
2) с. Лосятин , вул. Варшавська, 23, Тернопільська область, Кременецький 

район, 47052;
3) с. Ридомиль вул. Центральна, 93 Тернопільська область, Кременецький 

район,47060;
4) с. Старий Почаїв. вул. Шевченка, 65, Тернопільська область, Кременецький 

район,47079;
5) с. Старий Тараж, вул. Резніка, Тернопільська область, Кременецький район 

47051;
6) с. Лідихів, вул. Центральна, Тернопільська область, Кременецький район, 

47050.

17. Час прийому суб’єктів звернень визначається Радою і є загальним (єдиним) 
для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять шістьднів на 
тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх 
адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 
двадцятої години.

За рішенням Ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
У віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів Центру 

час прийому суб’єктів звернень визначається Радою.
18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру 

здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел 
дозволених законодавством.

Секретар міської ради Сергій Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18» лютого2022 року

Про перейменування 
Почаївської міської ради

№1680

Відповідно до Постанови Верховної ради України №807-ІХ від 17.07.2020 
року «Про утворення та ліквідацію районів», з метою приведення назви 
представницького органу місцевого самоврядування до вимог чинного 
адміністративно-територіального устрою України, виконання делегованих повноважень 
в сфері державної реєстрації актів цивільного стану,керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА;
1. Перейменувати представницький орган місцевого самоврядування 

Почаївської територіальної громади «Почаївська міська рада» (код ЄДРПОУ 14052785) 
на «Почаївська міська рада Кременецького району Тернопільської області», скорочена 
назва «Почаївська міська рада» (код ЄДРПОУ 14052785).

2. Почаївську міську раду Кременецького району Тернопільської 
областівизначити правонаступником всього майна, прав та обов’язків Почаївської 
міської ради.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку Василю Сергійович 
забезпечити проведення реєстраційних дій згідно чинного законодавства України.

4. У зв’язку із зміною назви представницького органу Почаївської міської 
територіальної громади виконавчим органам Почаївської міської ради Кременецького 
району Тернопільської області вжити заходів щодо зміни печаток, штампів та бланків 
вхідної і вихідної кореспонденції.

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

Міські Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18» лютого2022 року №1681

Про передачу на баланс 
Почаївської міської ради 
вбудованого нежитлового 
приміщення в 5-ти поверховому 
житловому будинку в м. Почаїв, 
вул. Возз’єднання, 5

З метою реалізації проекту «Реконструкція частини вбудованих нежитлових 
приміщень в 5-ти поверховому житловому будинку під центр надання 
адміністративних послуг,керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з балансу Почаївського комбінату комунальних підприємств на 
баланс Почаївської міської ради вбудоване нежитлове приміщення в 5-ти поверховому 
житловому будинку за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. 
Почаїв, вул. Возз’єднання, 5, за індексним номером 35937097 згідно Свідоцтва на право 
власності.

2. Доручити Почаївському міському голові утворити та затвердити склад 
комісії по прийманню-передачі нежитлового приміщення.

З. Комісії по прийманню-передачі нежитлового приміщення, відділу 
бухгалтерського обліку та звітності Почаївської міської ради, бухгалтерській службі 
Почаївського комбінату комунальних підприємств здійснити заходи щодо взяття на 
баланс/зняття з балансу вбудованого нежитлового приміщення зазначеного в п. 1 даного 
рішення та забезпечити приймання-передачу бухгалтерсько-облікової документації від 
попереднього користувача об’єкту нерухомості.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутську

Міський Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 18 лютого 2022 року

Про внесення змін у рішення міської 
ради від 25.09.2020 року № 2613 «Про 
затвердження Положення про 
відділ соціального захисту населення 
Почаївської міської ради»

№ 1682

Керуючись рішенням чотирнадцятої сесії міської ради від 23.12.2021 року 
№1146 «Про затвердження структури, загальної чисельності та штатного розпису 
апарату Почаївської міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік», Законом 
України «Про соціальні послуги», Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення міської ради від 25.09.2020року №2613 «Про 
затвердження Положення про відділ соціального захисту населення 
Почаївської міської ради» та викласти в новій редакції (Додаток №1).

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

Міський і Василь БОЙКО

'<0527^



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 
№ 1682 від 18 лютого 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ соціального захисту населення та праці Почаївської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Відділ соціального захисту населення та праці (далі - Відділ) є структурним 

підрозділом міської ради, який утворюється міською радою, та їй підзвітний і 
підконтрольний, підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському 
голові. Координацію діяльності Відділу здійснює заступник міського голови 
відповідно до розподілу обов'язків, а з питань здійснення делегованих повноважень 
Відділ підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод, Європейською соціальною хартією, 
Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними 
договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з 
питань соціального захисту населення, організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, регламентом виконавчого комітету міської ради, рішеннями 
міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним 
Положенням, іншими нормативними актами.

1.3. Відділ не є юридичною особою.
1.4. Структура та чисельність (штатний розпис) Відділу затверджується 

міською радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників 
міської ради.

1.5. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. 
Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які 
затверджуються міським головою.

2. Основні завдання та функції Відділу
2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території Почаївської міської територіальної 
громади (далі - територіальна громада) державної політики у сфері соціального 
захисту населення, з питань сім'ї та дітей, запобігання домашнього насильства, 
протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, 
осіб з інвалідністю;

2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку територіальної 
громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та 
заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту,



соціальної підтримки мешканцям громади.
2.1.4. Організація надання соціальних послуг.
2.1.5. Управління закладами та установами соціального захисту населення 

комунальної форми власності, засновником яких є територіальна громада.
2.1.6. Забезпечує виконання державних і місцевих програм соціального захисту 

населення.
2.1.7. Здійснює розроблення та організацію виконання програм поліпшення 

соціального обслуговування осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких 
непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними 
соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.

2.1.8. Сприяє створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю 
до об'єктів соціальної інфраструктури

2.1.9. Здійснює розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться 
до компетенції Відділу.

2.1.10. Приймає документи для призначення адміністративних послуг 
соціального характеру та передає їх для опрацювання і прийняття рішень до УСЗН 
Кременецької районної державної адміністрації.

2.1.11. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного 
законодавства.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів 

з питань, що віднесенні до його відання.
2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери 

територіальної громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих 
програм соціального розвитку, проекту бюджету територіальної громади.

2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки 
населення громади (прийому документів для призначення і виплати соціальної 
допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних 
послуг.

2.2.4. Сприяє виявленню осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах.

2.2.5. Визначає потребу територіальної громади у соціальних та 
реабілітаційних послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб 
територіальної громади у відповідних послугах, готує в установленому порядку 
пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, 
які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності 
територіальної громади.

2.2.6. Веде облік вразливих категорій сімей/осіб, багатодітних сімей, сімей/осіб, 
у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і 
потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної 
сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не 
мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали 
від торгівлі людьми.

2.2.7. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та видатків 
на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних соціальних 
послуг.

2.2.8. Подає проекти рішень щодо організації надання соціальних та 



реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та 
співфінансування з іншими територіальними громадами, соціального замовлення у 
недержавних суб'єктів за рахунок бюджетних коштів, проведення конкурсу 
соціальних проектів, залучення фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також 
інших форм, визначених законодавством на затвердження міській раді.

2.2.9. Забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, 
які провадять діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони можуть 
надавати.

2.2.10. Здійснює керівництво діяльністю, координацію роботою закладів, 
установ, підприємств комунальної форми власності, що надають соціальні послуги, в 
тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу.

2.2.11. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням 
кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.2.12. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання 
соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

2.2.13. Вживає заходів щодо надання соціальної допомоги та компенсацій 
вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів 
місцевого бюджету.

2.2.14. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які 
потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна 
дієздатність яких обмежена.

2.2.15. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги 
особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або 
визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової 
служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, 
особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних 
житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні 
будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку 
земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

2.2.16. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно 
до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 
протидії дискримінації.

2.2.17. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань бездомності, 
реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, 
насильства в сім'ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної 
громади.

2.2.18. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення 
домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку 
особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

2.2.19. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань 
застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання 
соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його 
відання.

2.2.20. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення 
спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального 
захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі 



людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому 
насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних 
цінностей, почуття причетності до розв'язання важливих соціальних завдань 
територіальної громади.

2.2.21. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до 
законодавства України.

3. Зобов'язання та права Відділу
3.1. При здійсненні повноважень Відділ зобов'язаний:
3.1.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.
3.1.2. Забезпечити виконання вимог законодавства України щодо 

конфіденційності інформації відносно особи.
3.1.3. Не допускати порушення вимог антикорупційного законодавства.
3.2. Відділ має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської 

ради територіальної громади, інших державних органів, підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні 
для виконання повноважень покладених на Відділ.

3.2.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради 
територіальної громади, підприємств установ та організацій, об'єднань громадян до 
розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2.3. Подавати на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради 
пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3. Відділ у своїй діяльності під час виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє із структурними підрозділами органів виконавчої влади, управліннями 
Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування 
України, органами державної служби зайнятості, суб'єктами надання соціальних 
послуг, іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4. Керівництво Відділом
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній 

основі і звільняється з посади міським головою.
4.2. Начальник Відділу:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.
4.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання 
трудової дисципліни.

4.2.3. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах 
місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами 
та громадами.

4.2.4. Розробляє посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх 
відповідальності.

4.2.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням 
бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов'язаних із 
функціонуванням галузі соціального захисту.

4.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до 



законодавства.

5. Заключні положення
5.1 Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії міської 

ради територіальної громади у встановленому законодавством порядку.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради 

територіальної громади.

Секретар міської ради Мамчур С.М.



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

УКРАЇНА

РІШЕННЯ

від 18 лютого 2022 року № 1683

Про втрату чинності рішення
Почаївської міської ради

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
року №587 «Про організацію надання соціальних послуг» із змінами 
внесеними Постановою КМУ від 28.10.2021 року №1113 «Про внесення змін 
до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 26 
червня 2019 р. № 576 і від 1 червня 2020 р. № 587» та керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення сьомої сесії Почаївської 
міської ради від 24.06.2021 року №668 «Про утворення комісії по 
розгляду питань щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів».

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

Місьь асиль БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 18 лютого 2022 року № 1684

Про затвердження тарифів на платні 
соціальні послуги, які надаються 
КУ «Центр надання соціальних послуг 
Почаївської місткої ради» на 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанов 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 587 «Про організацію надання 
соціальних послуг», від 01.06.2020 р. № 428 «Про затвердження Порядку 
регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 р. №429 «Про 
затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання 
соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 07 
грудня 2015 року № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
розрахунку вартості соціальних послуг» та інших законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2022 році, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити та ввести в дію тарифи на платні соціальні послуги які 

надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 
Почаївської міської ради» на 2022 рік (Додаток №1).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення третьої сесії Почаївської 
міської ради від 26.02.2021 року №175 «Про затвердження тарифів на 
платні соціальні послуги, які надаються відділенням соціальної 
допомоги вдома КУ «Центр надання соціальних послуг Почаївської 
місткої ради» на 2021 рік».

3. Організацію виконання даного рішення покласти на директора КУ 
«Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради».

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



Додаток №1 
до рішення сесії міської ради 

№1684 від 18 лютого 2022 року 
ТАРИФИ

на платні соціальні послуги, які надаються комунальною установою 
«ЦНСП Почаївської міської ради»

на 2022 рік

№ 
п/п Назва послуги одиниця виміру

Витрати 
часу на 
наданя 
послуг 

(хв.)

вартість 
падання 

соціальної 
послуги

Диференц 
ійована 
вартість 
послуги 

75%

І Допомога у веденні домашнього господарства

1.1

Придбання і доставка продовольчих, 
промислових та господарських товарів.

- магазин Один захід ЗО 29,40 22,05
- аптека Один захід ЗО 29,40 22,05
- ринок Один захід 84 82,32 61,74
доставка гарячих обідів Один захід 60 58,77 44,08

1.2

Допомога у приготуванні їжі:

-підготовка продуктів для приготування їжі, 
миття овочів, фруктів, посуду тощо

Один захід
18 17,64 13,23

- винесення сміття Один захід 8 7,84 5,88

1.3 Приготування їжі Один захід 60 58,77 44,08

1.4 Допомога при консервації овочів та (фруктів
Разове доручення 90 88,20 66,15

1.5
Косметичне прибирання житла

Один захід

22 21,56 16,17

1.6

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, 
доставка води з колонки;

Одне 
розпалювання, 
доставка, 
піднесення, 42 41,16 30,87

розчищення снігу Розчищення
20 19,60 14,70

1.7 Ремонт одягу (дрібний) Разове 6 5,88 4,41

1.8 Оплата комунальних платежів (звірення платежів)
Одна оплата

45 44,10 33,08

II Допомога у самообслуговуванні / догляді за дитиною з інвалідністю

2.1 Вмивання, обтирання, обмивання; допомога при 
вмиванні, обтиранні.

Один захід
15 14,70 11,03

2.2
Вдягання, роздягання, взування; допомога при 
вдяганні, роздяганні, взуванні

Один захід

15 14,70 11,03

2.3 Зміна натільної білизни; допомога при зміні 
натільної білизни

Один захід
.15 14,70 11,03

2.4 Зміна постільної білизни; допомога при зміні 
постільної білизни

Один захід

20 19,60 14,70



2.5
Зміна/заміна підгузок, пелюшок

Один захід
20 19,60 14,70

2.6 Купання, надання допомоги при купанні Один захід 60 58,77 44,08
2.7 Чищення зубів; допомога при чищенні зубів Один захід 15 14,70 11,03

2.8 Миття голови; допомога при митні голови
Один захід

15 14,70 11,03
2.9 Розчісування, допомога при розчісуванні Один захід 10 9,80 7.35

2.10

2.11

Гоління, допомога при голінні Один захід 20 19,60 14,70

Обрізання нігтів (без патології) на руках або Один захід 20 19,60 14,70

2.12 Допомога у користуванні туалетом (подача н Один захід 20 19,60 14,70

2.13
Допомога у користуванні сечо- чи 
калоприймачами Один захід 40 39,20 29,40

2.14 Допомога у прийнятні їжі Один захід зо 29,40 22,05

2.15
Годування (для ліжкових хворих, дітей з 
інвалідністю) Один захід 24 23,52 17,64

2.16
Допомога у виконанні реабілітаційних, 
лікувально-фізичних вправ (за потреби) Один захід 45 44,10 33,08

2.17
Допомога у догляді за особистими речами, 
зовнішнім виглядом Один захід зо 29,40 22,05

2.18 Допомога у написанні й прочитанні листів Один захід зо 29,40 22,05

III
Допомога при пересуванні в побутових умовах 
(по квартирі) Один захід 15 14,70 11,025

IV Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

4.1

Виклик лікаря, працівників комунальних служб, 
транспортних служб

Разове доручення 
(за потреби) 15 14,70 11.03

4.2 Відвідання хворих у закладах охорони здоров’я
Разове доручення 
(за потреби) 84 82,32 61,74

4.3 Допомога в написанні заяв, скарг, отриманні 
довідок, інших документів, веденні

Разове 
доручення(за 
потреби) 45 44,10 33,08

4.4

Сприяння в організації консультування 
отримувачів соціальної послуги з питань 
отримання комунально-побутових, медичних, 
соціальних послуг, питань представлення й 
захисту інтересів отримувачів соціальної послуги 
в державних і місцевих органах влади, в 
установах, організаціях, підприємствах, 
громадських об'єднаннях

Разове доручення 
(за потреби)

72 70,56 52,92

4.5
Сприяння в направленні до стаціонарної установи 
охорони здоров'я, соціального

Разове 
доручення(за 
потреби) 20 19,60 14,70

V
Навчання павичкам самообслуговування / догляду за дитиною з інвалідністю

5.1 Навчання навичкам:

вмивання, обтирання, обмивання;
Одни захід (за 
потреби) 15 14,70 11,02

вдягання, роздягання;
Один захід (за 
потреби) 15 14,70 11,02,

зміни натільної білизни;
Один захід (за 
потреби) 15 14,70 11,02

зміни постільної білизни;

Один захід (за 
потреби) 20 19,60 14,70



користування туалетом
Один захід (за 
потреби) 20 19,60 14,7С

користування гігієнічними засобами
Один захід (за 
потреби) 20 19,60 14,70

VI

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 
користування ними

61 Допомога у забезпеченні технічними засобами 
реабілітації (протезами, ортезами, інвалідними 
колясками тощо) засобами

Один захід (за 
погреби) 45 44,10 33,08

6.2

Навчання та вироблення практичних навичок 
самостійного користування технічними та 
іншими засобами реабілітації

Один захід (за 
потреби) 45 44,10 33,08

VII Психологічна підтримка

7.1

Бесіда, спілкування, читання газет, журналів, 
книг

Один захід (за 
потреби) ЗО 29,40 22,05

7.2

Консультації психолога, соціального працівника з 
метою профілактики таї контролю дипресії, 
депресивного стану, страху й тривожності, станів 
шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу, 
мотивації до активності тощо

Один захід (за 
потреби) ЗО 29,40 22,05

7.3
Проведення заходів щодо емоційною та 
психологічного розвантаження

Один захід (за 
погреби) 60 58,77 44,08

7.1
Супроводження (супровід) отримувача соціальної 
послуги в поліклініку, на прогулянку тощо

Разове доручення

78 76,44 57,33
VIII Надання інформації з питань соціального захисту населення

8.1

1 Підтримка в організації консультування 
отримувача соціальної послуги з питань 
соціального захисту населения Разове доручення 45 44,10 33,08

8.2
Падання інформації з питань соціальною захисту 
населення Разове доручення 20 19,60 14,70

IX Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги

9.1

Консультування щодо отримання правової 
допомоги через центри безоплатної правової 
допомоги Разове доручення 45 44,10 33,08

9.2
Допомога у вигляді скерування, переадресації, 
супроводу до фахівця з правової допомоги Разове дорученій 45 44,10 33,08

X

Допомога в оформленні документів 
(оформлення субсидії па кварт плату і 
комунальні послуги тощо)

Одне 
оформлення 60 58,77 44,08

Секретар міської ради Мамчур С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «18» лютого 2022 року № 1685

Про затвердження Положення про порядок 
закріплення майна комунальної власності 
Почаївської міської територіальної громади 
на праві господарського відання або 
оперативного управління

Відповідно до ст.ст. З, 24, 52, 73-781, 86, 133-137 Господарського кодексу 
України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 28-30, 53, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою 
визначення правового режиму майна та забезпечення підвищення ефективності 
майнових відносин у сфері управління майном Почаївської міської територіальної 
громади, встановлення єдиних вимог до порядку закріплення комунального майна, 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна комунальної власності 
Почаївської міської територіальної громади на праві господарського відання або 
оперативного управління (додаток 1).

2. Затвердити типовий договір на закріплення майна Почаївської міської
територіальної громади на праві господарського відання (додаток 2).

3. Затвердити типовий договір на закріплення майна Почаївської міської
територіальної громади на праві оперативного управління (додаток 3).

4. Довести дане рішення до відома усіх виконавчих органів та балансоутримувачів 
майна Почаївської міської територіальної громади.

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

Василь БОЙКО



Додаток 1 
до рішення міської ради 
№ 1685 від «18» лютого 2022р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок закріплення майна комунальної власності Почаївської міської 
територіальної громади на праві господарського відання або оперативного 

управління

Це Положення визначає порядок закріплення майна Почаївської міської 
територіальної громади на праві господарського відання або оперативного 
управління за підприємствами, установами, організаціями, що діють на основі 
лише комунальної власності Почаївської міської територіальної громади, а 
також інших юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка комунальної 
власності Почаївської міської територіальної громади перевищує 50 відсотків чи 
становить величину, яка забезпечує Почаївській міській раді (або визначеному 
нею виконавчому органу) право вирішального впливу на господарську 
діяльність чи господарче забезпечення діяльності цих суб'єктів на праві 
господарського відання або оперативного управління. Передача майна 
Почаївської міської територіальної громади у оперативне управління 
(господарське відання) іншим особам не допускається.

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Положення про порядок закріплення майна комунальної власності 
Почаївської міської територіальної громади на праві господарського відання або 
оперативного управління - надалі Положення, розроблене відповідно до ст.ст. З, 
24, 52, 73-781, 86, 133-137 Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 
327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 28-30, 53, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, 

який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 
власником (уповноваженим ним органом) для здійснення комерційної діяльності 
з обмеженням правомочності розпорядження майном за згодою власника 
(уповноваженого ним органу).

Правом оперативного управління є речове право суб’єкта господарювання, 
який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 
власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної 
господарської діяльності у межах встановлених власником (уповноваженим ним 
органом).

Дія цього Положення поширюється на усе майно Почаївської міської 
територіальної громади, речові права на яке можуть бути передані у 
відповідному режимі, та управління яким згідно до ст. 172 Цивільного кодексу 
України здійснює Почаївська міська рада або визначений нею виконавчий орган.

Рада або визначений нею виконавчий орган, до сфери управління якого 
належить відповідне майно, у відносинах управління майном комунальної 
власності є представником власника - Почаївської міської територіальної 



громади і виконує його функції у межах, визначених Конституцією України, 
Цивільним та Господарським кодексами України та іншими законодавчими 
актами.

Згідно з цим Положенням у оперативне управління або господарське 
відання можуть передаватись:

- єдині майнові комплекси, які знаходяться на балансі підприємств, установ, 
організацій, їх структурних підрозділів. Структурний підрозділ 
підприємства також може бути об’єктом закріплення після виділення його 
в установленому порядку у єдиний майновий комплекс на підставі 
розподільчого балансу;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного 
будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему 
облікову одиницю (інвентарний об’єкт);

- інше окреме індивідуально визначене майно.
Ініціатива щодо закріплення майна Почаївської міської територіальної 

громади на праві господарського відання або оперативного управління за 
підприємствами, установами, організаціями може виходити, від органу, до сфери 
управління якого належить відповідне майно, потенційного балансоутримувача 
такого майна, постійних депутатських комісій, депутатів чи виконавчих органів 
Ради.

РОЗДІЛ II. Прийняття рішення про передачу майна Почаївської міської 
територіальної громади у оперативне управління чи господарське відання

Закріплення майна Почаївської міської територіальної громади на праві 
господарського відання або оперативного управління за підприємствами, 
установами, організаціями, а також зміна раніше встановленого правового 
режиму майна здійснюється за рішенням сесії Ради.

Проект рішення має містити інформацію про:
- об’єкт передачі, включаючи дані, за якими його можна ідентифікувати;
- місцезнаходження об’єкта (для єдиних майнових комплексів та об’єктів 

нерухомості);
- цільове призначення об’єкта (поточне та запропоноване для передачі в 

користування);
- найменування, ідентифікаційні дані та місцезнаходження поточного 

балансоутримувача;
- найменування, ідентифікаційні дані та місцезнаходження особи, на баланс 

якої пропонується передати об’єкт;
- найменування виконавчого органу, до сфери управління якого належить 

поточний балансоутримувач та балансоутримувач, до сфери управління 
якого планується передати майно;

- балансову та залишкову вартість об’єкта;
- строк, протягом якого майно пропонується передати у оперативне 

управління (господарське відання);
- інша додаткова інформація, визначена заявником (за потреби).
До проекту рішення додаються:
1. фінансово-економічне обґрунтування ефективного використання майна, 

що є об'єктом передачі (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів 
досягнення результатів його використання), пояснення доцільності та 



очікуваних наслідків його передачі у користування. Фінансово-економічне 
обґрунтування готує підприємство, установа, організація, щодо якої 
розглядається питання про передачу в оперативне управління 
(господарське відання) майна;

2. проект відповідного договору та висновок щодо передачі майна у 
оперативне управління (господарське відання). Проект висновку щодо 
передачі майна у оперативне управління (господарське відання) готує 
виконавчий орган, до сфери управління якого належить об’єкт .

На підставі відповідного рішення між Радою та підприємством, установою, 
організацією укладається договір про закріплення майна Почаївської міської 
територіальної громади на праві господарського відання або оперативного 
управління, типова форма якого затверджується Радою.

РОЗДІЛ III. Укладення та припинення договору, 
передача та повернення майна

Договір укладається протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття 
відповідного рішення сесії Ради.

Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу та зберігаються у кожної зі сторін.

Договір вважається укладеним з моменту його підписання 
уповноваженими представниками обох Сторін, якщо інше не вказано в самому 
Договорі.

Укладений Договір має відповідати проекту, погодженому сесією Ради. 
Відхилення від умов Договору, погоджених у відповідному проекті, є підставою 
для визнання правочину нікчемним.

Зі сторони Ради Договір підписує міський голова (або інша визначення 
рішенням Ради особа), зі сторони юридичної особи, якій передається майно (далі 
- Користувач) - її керівник або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки.

Майно передається у оперативне управління (господарське відання) 
підприємству, установі чи організації протягом трьох робочих днів з моменту 
підписання договору (якщо більш пізній строк передачі не передбачено у самому 
договорі) та оформляється актом приймання-передачі. Акт приймання-передачі 
майна у оперативне управління (господарське відання) має відповідати формі 
акту приймання-передачі основних засобів, затвердженій наказом Міністрества 
фінансів України від 13.09.2016 р. № 818, та складатися з урахуванням приписів 
цього наказу.

Для підготовки Акту приймання-передачі розпорядчим актом керівника 
виконавчого органу, до сфери управління якого належить об’єкт передачі, 
утворюється Комісія з питань приймання-передачі майна у оперативне 
управління (господарське відання).

Комісія з питань приймання-передачі майна у оперативне управління 
(господарське відання) утворюється з врахуванням цільового призначення майна 
у складі не менше ніж п’яти осіб.

До складу комісії входять уповноважені представники органу управління 
майном, представники підприємств, установ та організацій, які приймають 
майно. До складу комісії мають бути включені представники підрозділів 
(фахівці), що відповідають за здійснення бухгалтерського обліку.



Г олова комісії визначається розпорядчим актом органу, за рішенням якого 
її було утворено.

Комісія є повноважною у разі присутності не менше ніж половини членів 
від її складу. Рішення комісії приймаються не менше, ніж половиною голосів від 
її складу. Рішення комісії оформлюються протоколами. Протокол підписує 
голова комісії та обраний під час засідання секретар комісії, а у разі їх 
відсутності - обрані з числа членів комісії особи, присутні на її засіданні.

Після підписання Акту приймання-передачі майна з урахуванням приписів 
законодавства щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
реєстрації транспортних засобів керівник підприємства, установи чи організації, 
якій передане відповідне майно, забезпечує відображення цієї події у 
бухгалтерському обліку (внесення інформації до бухгалтерських реєстрів). 
Відображення відповідних операцій у бухгалтерському обліку особи, з балансу 
якої було передане відповідне майно забезпечується відповідним структурним 
підрозділом (фахівцем) попереднього балансоутримувача та контролюється 
органом до сфери управління якого належить відповідне майно.

Майно повертається із оперативного управління (господарського відання) 
уповноваженому органу власника - Почаївської міської територіальної громади, 
у перший робочий день, що слідує за днем закінчення строку дії договору або у 
день, визначений розпорядчим актом Ради про дострокове припинення договору. 
Повернення майна оформлюється актом, який складається відповідною комісією 
з урахуванням приписів цього Положення.

РОЗДІЛ IV. Ремонт та поліпшення нерухомого майна Почаївської міської 
територіальної громади, переданого у оперативне управління (господарське 

відання)

Користувач має право за рахунок власних коштів здійснювати 
реконструкцію, перебудову, поточний і капітальний ремонти, технічне 
переобладнання та поліпшення майна, що використовується відповідно до 
Договору.

При виникненні потреби на проведення робіт, для яких необхідно 
отримати дозвіл у власника майна, Користувач звертається до виконавчого 
органу, до сфери управління якого належить відповідне майно, з клопотанням 
для отримання дозволу на виконання таких робіт.

До клопотання про проведення відповідних робіт Користувачем додається 
проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду 
кошторисної частини проектної документації.

У випадках, передбачених законодавством, Користувач повинен отримати 
дозвільні документи на виконання відповідних робіт.

На підставі отриманих від Користувача документів орган управління 
майном готує відповідні матеріали на розгляд профільної постійної комісії Ради.

За наявності позитивних висновків профільної постійної комісії питання 
виноситься на розгляд сесії Ради.

Вартість виконаних робіт додається до балансової вартості нерухомого 
майна за рішенням Ради на підставі клопотання виконавчого органу, до сфери 
управління якого належить таке майно.

Вартість поліпшення закріпленого майна, виконаних Користувачем, 
відшкодуванню не підлягає.



Після проведення реконструкції, технічного переобладнання та 
поліпшення майна, у разі необхідності, Рада (визначений нею орган) або 
Користувач проводить дії, пов’язані із внесенням змін до інвентарної справи 
(технічного паспорта). Сторона (особа), уповноважена на вчинення відповідних 
дій та строк їх виконання визначаються у рішенні Ради про надання згоди на 
виконання робіт.

РОЗДІЛ V. Порядок обліку укладених договорів, контроль за дотриманням 
умов договору

Облік Договорів про закріплення майна Почаївської міської територіальної 
громади на праві господарського відання або оперативного управління та 
контроль за дотриманням їх умов здійснює юридичний відділ Почаївської 
міської ради.

Право господарського відання або оперативного управління підлягає 
державній реєстрації відповідно до чинного законодавства. Витрати, пов’язані із 
здійснення реєстрації речових прав оперативного управління (господарського 
відання), покладаються на Користувача.

Реєстрація припинення права оперативного управління (господарського 
відання) здійснюється особою, визначеною виконавчим органом, до сфери 
управління якої належить відповідне майно, протягом 10 (десяти) робочих днів з 
дати підписання акту приймання-передачі відповідного майна. Витрати, 
пов’язані із здійснення реєстрації припинення речових прав оперативного 
управління (господарського відання), забезпечуються за рахунок коштів 
Почаївської міської територіальної громади.

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток 2
до рішення міської ради 
№ 1685 від «18» лютого 2022р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
на закріплення майна Почаївської міської територіальної громади на праві 

господарського відання

«____»_______20___ р.

Почаївська міська рада (далі іменований - Рада), в особі______голови, який діє
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї 
сторони,
та_______________________________________ (далі іменований - Користувач),
в особі _________________________________ , який діє підставі
_____________________ , з другої сторони,
разом далі спільно іменовані - Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали цей 
Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є передача Радою Користувачеві на підставі рішення 
Почаївської міської ради № ___ від «___» ____ 20 __ р. «Про

__ »,
(зазначаються реквізити та назва рішення Ради про передачу майна у 
господарське відання)
у господарське відання майна, що перебуває у комунальній власності ___
територіальної громади для здійснення комерційної господарської діяльності, а 
саме:

(за рішенням Ради цільове використання Майна може бути обмежено 
конкретними видами діяльності. Якщо такого обмеження не передбачається, 
після слів «а саме:» при підписанні Договору проставляється прочерк)
1.2. Рада передає Користувачеві в господарське відання індивідуально-визначене 
майно, згідно із наведеним нижче переліком, яке далі за текстом Договору 
іменується «Майно »:
Найменування майна згідно даних бухгалтерського обліку Ради

Інвентарний (номенклатурний) номер Кількість
Одиниця виміру Первісна (переоцінена)
вартість, грн. Сума, грн.

1.3. Право господарського відання Майном виникає у Користувача з дати 
підписання Сторонами цього Договору та Акту приймання-передачі майна у 
господарське відання з урахуванням виконання вимог Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».



2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА
2.1. Право власності на Майно, передане за цим Договором, належить 
Почаївській міській територіальній громаді (в особі Почаївської міської ради). 
Укладення цього Договору не змінює права власності на Майно, передане за 
Користвачем на праві господарського відання.
2.2. Користувачу забороняється відчужувати Майно, а також здавати його в 
оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію чи у інше 
користування, передавати речові права на Майно, передавати його у заставу, в 
управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною цільового 
призначення Майна без рішення Ради або виконавчого органу, до сфери 
управління якого належить відповідне майно .
2.2.1. Користувачу забороняється відчужувати Майно, а також передавати його в 
оперативний або фінансовий лізинг, концесію чи у рамках іншої форми 
державно-приватного партнерства, передавати речові права на Майно, 
передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із 
зміною цільового призначення Майна без рішення Ради або виконавчого органу, 
до сфери управління якого належить відповідне майно .
Варіант «А»: 2.3. Користувач має право виступати орендодавцем Майна або його 
частини, якщо загальна площа оренди не перевищує 400 квадратних метрів на 
одного балансоутримувача, а також Майна або його частини для організації та 
проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, 
суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує п’яти календарних 
днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам 
виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) 
під час та на період виборчої кампанії .
Варіант «Б»: 2.3. Користувач має право виступати орендодавцем Майна або його 
частини:

- якщо загальна площа оренди не перевищує 400 квадратних метрів на 
одного балансоутримувача;

- для організації та проведення науково-практичних, культурних, 
мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що 
не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також 
щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення 
публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої 
кампанії.

- для організації та проведення науково-практичних, культурних, 
мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що 
не перевищує ЗО календарних днів протягом одного року щодо кожного 
орендаря ;

Варіант «В»: 2.3. Користувач має право виступати орендодавцем Майна у 
порядку, встановленому Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна» та локальними актами Ради.
2.4. Будь-які дії щодо Майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що 
передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно 
не може бути використане на інші, ніж передбачені цим Договором цілі.
2.5. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) Майна переходить до 
Користувача з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі майна у 
господарське відання до дати повернення майна з користування.



2.6. Облік Майна, яке передається у господарське відання відповідно до цього 
Договору, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. 
Відображення майна на балансі Користувача починається у день підписання 
Сторонами Акту приймання-передачі майна у господарське відання та 
закінчується днем підписання Сторонами Акту повернення майна Раді 
(підписанням іншого рівноцінного документу про повернення майна - уразі 
ухилення Користувача від підписання Акту повернення майна Раді).
2.7. Проведення щорічної інвентаризації Майна здійснюється за рішенням 
Користувача в установленому законодавством порядку. Рада та/або орган, до 
сфери управління якого належить Майно, може вимагати проведення 
Користувачем інвентаризації Майна у випадках, передбачених законодавством.

3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
3.1. Майно повинно бути передане та прийняте протягом трьох робочих днів з 
моменту укладання Договору. Підписанням Акту-приймання передачі майна у 
господарське відання Користувач засвідчує, що Майно приймається у повному 
обсязі, не має пошкоджень та може бути використане за цільовим призначенням. 
Передача Майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на 
це Майно.
3.2. У випадку ліквідації, реорганізації чи зміни організаційно-правової форми 
Користувача, або зміни правового режиму майна, яке було передано йому на 
праві господарського відання, Користувач повинен у місячний термін повернути 
Раді зазначене Майно у технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі на 
праві господарського відання, з урахуванням його фізичного зносу.
3.3. У разі закінчення строку, припинення, дострокового розірвання цього 
Договору Користувач повинен у визначений Радою строк повернути Раді 
зазначене Майно у технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі на праві 
господарського відання, з урахуванням його фізичного зносу.
3.4. Майно вважається повернутим Користувачем після підписання Сторонами 
Акту повернення майна. Невмотивована відмова від підписання акту не 
допускається.
3.5. У разі неповернення Раді Майна або повернення його в стані гіршому, ніж 
на час передачі на праві господарського відання, з урахуванням його фізичного 
зносу, збитки нанесені Почаївській міській територіальній громаді 
відшкодовуються Користувачем в повному обсязі протягом одного місяця з 
моменту направлення Радою відповідної вимоги.
3.6. Разом з Майном Раді передаються і матеріальні цінності, розміщені на 
об’єкті господарського відання чи в об’єкті господарського відання, які не 
можуть бути відокремлені від Майна без його пошкодження.
3.7. Право господарського відання включає в себе володіння, користування 
Майном та обмежене затвердженим Радою Положенням про порядок 
закріплення майна Почаївської міської територіальної громади на праві 
господарського відання або оперативного управління, умовами цього Договору 
та законодавством України.
3.8. Майно передається, а Акт приймання-передачі майна у господарське відання 
підписується Сторонами протягом 3 робочих днів з моменту укладення цього 
Договору.
3.9. Після припинення цього Договору, у порядку встановленим цим Договором 
та чинним законодавством України, в тому числі у разі його дострокового 



припинення, визнання цього Договору недійсним, не укладеним чи нікчемним, 
Користувач повертає Майно у погоджений Сторонами термін, але не пізніше 20- 
ти календарних днів із дня настання вказаної події.
3.10. Днем припинення цього Договору є:
- день встановлення факту загибелі (повного або такого, що не піддається 
відновленню, руйнування) Майна;
- день припинення однієї зі Сторін цього Договору, якщо таке припинення не 
передбачає правонаступництва за даним Договором;
- день визнання за рішенням суду, яке набрало законної сили однієї зі Сторін 
Банкрутом;
- день укладення у письмовій формі додаткової угоди до цього Договору про 
припинення цього Договору, або день, який збігається із календарною датою 
визначеною такою додатковою угодою;
- день набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору, 
визнання його недійсним, не укладеним або нікчемним;
- день отримання Користувачем повідомлення про односторонню відмову Ради 
від Договору;
- день отримання Користувачем повідомлення про прийняття Радою рішення про 
зміну правового режиму Майна.
3.11. Будь-які поліпшення Майна (в тому числі невід’ємні), здійсненні 
Користувачем під час дії цього Договору, є комунальною власністю Почаївської 
міської територіальної громади (Почаївської міської ради) та не підлягають 
компенсації.

4. ОБОВ'ЯЗКИ РАДИ
4.1. Рада зобов’язана:

В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, передати 
Майно Користувачу згідно з Актом приймання-передачі майна у господарське 
відання. Разом з майном мають бути передані належним чином посвідчені копії 
технічної документації, необхідної для належної експлуатації Майна, а також 
інвентарні картки обліку.

Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої 
договірні зобов'язання.

5. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1. Користувач зобов’язаний:
В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, прийняти Майно 
згідно з Актом приймання-передачі майна у господарське відання.
5.2. Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані. Якщо 
об’єктом господарського відання являється нежитлове приміщення у житловому 
чи нежитловому будинку, здійснювати обслуговування теплових, 
водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх 
поточний ремонт, а при необхідності - забезпечити доступ експлуатаційних 
організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.
5.3. Дотримуватись усіх санітарних норм та правил. Забезпечувати умови 
безпечної та безаварійної експлуатації Майна.
5.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт Майна на умовах, 
визначених Радою або визначеним нею органом управління.
5.5.Здійснювати технічне обслуговування Майна за власний рахунок.



5.6. Проводити щорічну інвентаризацію Майна в порядку, визначеному чинним 
законодавством.
5.7. На письмовий запит Ради або органу, до сфери управління якого належить 
Майно, проводити інвентаризацію майна та/або надавати інформацію про стан 
Майна та/або наслідки його інвентаризації.
5.8. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати уповноважених 
представників органу, до сфери управління якого належить Майно, до його 
огляду.
5.9. Невідкладно письмово повідомляти орган, до сфери управління якого 
належить Майно, про будь-які обставини, що перешкоджають цільовому 
використанню Майна, загрожують його загибелі, псуванню, зменшенню 
вартості, безпечній експлуатації, а також повідомляти про порушення 
провадження про банкрутство Користувача чи про припинення відповідного 
провадження.
5.10. Повернути Майно із господарського відання у день закінчення строку дії 
цього Договору або дострокового припинення Договору, визначеного Радою, з 
підписанням відповідного Акту повернення Майна.

6. ПРАВА РАДИ
6.1. Рада самостійно або через орган, до сфери управління якого належить 
Майно, має право:
- контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність 
використання Майна, переданого Користувачу за цим Договором.
- отримувати у Користувача звітність про стан Майна, переданого йому в 
господарське відання згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію 
стосовно Майна, переданого в господарське відання.
- вилучати у Користувача надлишкове Майно, а також Майно, яке ним не 
використовується та Майно, що використовується не за призначенням.
- у випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації Майна з 
вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою 
(пошкодженням, знищенням) Майна збитків у повному обсязі та вжиття інших 
передбачених чинним законодавством та рішеннями Ради заходів.
- залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та 
забезпечення безаварійної експлуатації Майна.
- брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або 
нещасного випадку, які сталися під час дії цього Договору внаслідок 
користування Майном.
- виступати з ініціативою щодо розірвання цього Договору у випадках, 
передбачених цим договором та чинним законодавством України.

7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
7.1. Користувач має право:
- Використовувати Майно у власних господарських цілях.
- Самостійно управляти Майном, в тому числі використовувати Майно, передане 
на праві господарського відання в цілях своєї господарської діяльності 
відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.
- Виступати з ініціативою щодо розірвання цього Договору у випадках, 
передбачених цим Договором та чинним законодавством України.



- Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо 
безаварійної експлуатації Майна.
- Залучати у порядку, визначеному Радою, спеціалізовані організації для 
виконання ремонтних чи інших робіт, які необхідні для здійснення належного 
виконання цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або не належне виконання договірних зобов’язань за 
договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України та цим Договором.
8.2. Користувач несе відповідальність згідно із законом за втрату (пошкодження, 
знищення) Майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від 
відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, 
передбачених цим Договором.
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини непереборної сили, 
що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і 
невідворотного характеру, зокрема, але не виключно, такі як вибухи, пожежі, 
землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк 
виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
9.3. Сторони зобов'язані негайно письмово повідомляти одна одну про форс- 
мажорні обставини, які перешкоджають виконанню умов цього Договору та/або 
створюють загрозу збереженню Майна, та протягом семи днів з дня виникнення 
таких обставин надати іншій Стороні підтвердні документи відповідно до 
законодавства.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають 
право вирішити спір в судовому порядку. Територіальна підсудність 
визначається за місцем знаходження Ради, якщо відповідним процесуальним 
кодексом не передбачена виключна територіальна підсудність.

11. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір діє з моменту підписання Сторонами, з урахуванням вимог 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» до 

(зазначити необхідне згідно з рішенням ради про передачу Майна у 
господарське відання: визначити конкретну дату припинення договору, 
обумовити припинення Договору настанням певної події, визначеної Радою, 
наприклад, досягнення мети, для якої Майно передавалося Користувачу, або 
визначити, що Договір діє до моменту прийняття Радою рішення про зміну 
правового режиму Майна, яке було закріплене за Користувачем на праві 
господарського відання).



11.2. Рада має право в односторонньому порядку достроково припинити цей 
Договір у наступних випадках:
- систематичного порушення Користувачем умов цього Договору, про що 
складено відповідні акти (два і більше) Комісією, яка формується Радою чи 
уповноваженим ним органом;
- передачі об’єкта/ частини об’єкта господарського відання в користування 
іншим особам без згоди Ради та без дотримання вимог чинного законодавства;
- використання об’єкту/ частини об’єкту господарського відання не за цільовим 
призначенням.
11.3. Договір вважається достроково припиненим в односторонньому порядку з 
моменту доставления на адресу Користувача, зазначену у цьому Договорі, 
відповідного письмового повідомлення Ради.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються 
чинним законодавством.
12.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову 
юридичну силу, один з яких зберігається у Ради, другий - у Користувача.
12.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими 
угодами до цього Договору.
12.4. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і 
мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства 
та підписані уповноваженими представниками Сторін.
12.5. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміни свого 
місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, контактної 
інформації, установчих документів, шляхом направлення листа.

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Власник: Користувач:

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток З
до рішення міської ради 
№ 1685 від «18» лютого 2022р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на закріплення майна комунальної власності Почаївської міської 

територіальної громади на праві оперативного управління

__._____________ «____»_______20___ р.

Почаївська міська рада (далі іменований - Рада), в особі______голови, який
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї 
сторони,
та_______________________________________ (далі іменований - Користувач),
в особі _________________________________ , який діє підставі
_____________________ , з другої сторони,
разом далі спільно іменовані - Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали цей 
Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є передача Радою Користувачеві на підставі рішення 
Почаївської міської ради № ___ від «___» ____ 20 __ р. «Про

____________________________________________________________________ », 
(зазначаються реквізити та назва рішення Ради про передачу майна у оперативне 
управління)
у оперативне управління майна, що перебуває у комунальній власності 
Почаївської міської територіальної громади (Почаївської міської ради) для 
здійснення некомерційної господарської діяльності, а саме: ________ 

(за рішенням Ради цільове використання Майна може бути обмежено 
конкретними видами діяльності. Якщо такого обмеження не передбачається, 
після слів «а саме:» при підписанні Договору проставляється прочерк)
1.2. Рада передає Користувачеві в оперативне управління індивідуально- 
визначене майно згідно із наведеним нижче переліком, яке далі за текстом 
Договору іменується «Майно »:
Найменування майна згідно даних бухгалтерського обліку Ради

Інвентарний (номенклатурний) номер Кількість
Одиниця
виміру Первісна (переоцінена) вартість, грн. Сума, грн.

1.3. Право оперативного управління Майном виникає у Користувача з дати 
підписання Сторонами цього Договору та Акту приймання-передачі майна у 
оперативне управління з урахуванням виконання вимог Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».



2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА
2.1. Право власності на Майно, передане за цим Договором, належить 
Почаївській міській територіальній громаді в особі Почаївської міської Ради.
2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на Майно, передане за 
Користувачем на праві оперативного відання.
2.3. Користувачу забороняється відчужувати Майно, а також здавати його в 
оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію чи у інше 
користування, передавати речові права на Майно, передавати його у заставу, в 
управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною цільового 
призначення Майна без рішення Ради, а у встановлених законом випадках - без 
відповідного акту уповноваженої Радою особи .
2.4. Будь-які дії щодо Майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що 
передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно 
не може бути використане на інші, ніж передбачені цим Договором, цілі.
2.5. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) Майна несе 
Користувач з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі майна у 
оперативне управління до дати повернення Майна Раді.
2.6. Облік Майна, яке передається у оперативне управління відповідно до цього 
Договору, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. 
Відображення майна на балансі Користувача починається у день підписання 
Сторонами Акту приймання-передачі майна у оперативне управління та 
закінчується днем підписання Сторонами Акту повернення майна Раді 
(підписанням іншого рівноцінного документу про повернення майна - уразі 
ухилення Користувача від підписання Акту повернення майна Раді).
2.7. Проведення щорічної інвентаризації Майна здійснюється за рішенням 
Користувача в установленому законодавством порядку. Рада може вимагати 
проведення Користувачем інвентаризації Майна у випадках, передбачених 
законодавством.

3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
3.1. Майно повинно бути передане та прийняте протягом трьох робочих днів з 
моменту укладання Договору. Підписанням Акту-приймання передачі майна у 
оперативне управління Користувач засвідчує, що Майно приймається у повному 
обсязі, не має пошкоджень та може бути використане за цільовим призначенням.
3.2. Передача Майна не тягне за собою виникнення у Користувача права 
власності на це Майно.
3.3. У випадку ліквідації, реорганізації чи зміни організаційно-правової форми 
Користувача, або зміни правового режиму майна, яке було передано йому на 
праві оперативного управління, Користувач повинен у місячний термін 
повернути Раді зазначене Майно у технічному стані, не гіршому, ніж на час 
передачі на праві оперативного управління, з урахуванням його фізичного зносу.
3.4. У разі закінчення строку, припинення, дострокового розірвання цього 
Договору Користувач повинен у визначений Радою строк повернути Раді 
зазначене Майно у технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі на праві 
оперативного управління, з урахуванням його фізичного зносу.
3.5. Майно вважається повернутим Користувачем після підписання Сторонами 
Акту повернення майна. Невмотивована відмова від підписання акту не 
допускається.



3.6. У разі неповернення Раді Майна або повернення його в стані гіршому, ніж 
на час передачі на праві оперативного управління, з урахуванням його фізичного 
зносу, збитки нанесені Почаївській міській територіальній громаді 
відшкодовуються Користувачем в повному обсязі протягом одного місяця з 
моменту направлення Радою відповідної вимоги.
Разом з Майном Раді передаються і матеріальні цінності, розміщені на об’єкті 
оперативного управління чи в об’єкті оперативного управління, які не можуть 
бути відокремлені від Майна без його пошкодження.
3.7. Право оперативного управління включає в себе володіння та користування 
Майном та обмежене затвердженим Радою Положенням про порядок 
закріплення майна комунальної власності Почаївської міської територіальної 
громади на праві оперативного управління або оперативного управління, 
умовами цього Договору та чинним законодавством України
3.8. Розпорядження Майном, настає з моменту підписання уповноваженими 
представниками Власника та Користувачем Акту прийому-передачі майна в 
оперативне управління. Акт приймання-передачі майна у оперативне управління 
підписується Сторонами одночасно з передачею Майна в оперативне управління 
Користувачу протягом трьох робочих днів з моменту укладення цього Договору, 
згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.9. Після припинення цього Договору, у порядку встановленим цим Договором 
та чинним законодавством України, в тому числі у разі його припинення шляхом 
розірвання з ініціативи однієї зі Сторін, визнання цього Договору недійсним, не 
укладеним чи нікчемним, Користувач повертає Раді Майно у погоджений 
Сторонами термін, але не пізніше 20-ти календарних днів із дня настання 
вказаної події.
3.10. Днем припинення чи розірвання цього Договору є:
- день встановлення факту загибелі (повного або такого, що не піддається 
відновленню, руйнування) Майна;
- день припинення однієї зі Сторін цього Договору, якщо таке припинення не 
передбачає правонаступництва за даним Договором;
- день визнання за рішенням суду, яке набрало законної сили однієї зі Сторін 
Банкрутом;
- день укладення у письмовій формі додаткової угоди до цього Договору про 
припинення цього Договору, або день, який збігається із календарною датою 
визначеною такою додатковою угодою;
- день набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору, 
визнання його недійсним, не укладеним або нікчемним;
- день отримання Користувачем повідомлення про односторонню відмову Ради 
від Договору;
- день отримання Користувачем повідомлення про прийняття Радою рішення про 
зміну правового режиму Майна.
3.11. Будь-які поліпшення Майна (в тому числі невід’ємні), здійсненні
Користувачем під час дії цього Договору, є комунальною власністю ____
територіальної громади та не підлягають компенсації.

4. ОБОВ'ЯЗКИ РАДИ
4.1. Рада зобов’язана:
- В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, передати Майно 
Користувачу згідно з Актом приймання-передачі майна у оперативне 



управління. Разом з майном мають бути передані належним чином посвідчені 
копії технічної документації, необхідної для належної експлуатації Майна, а 
також інвентарні картки обліку.
- Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої договірні 
зобов'язання.

5. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1. Користувач зобов’язаний:
- В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, прийняти 
Майно згідно з Актом приймання-передачі майна у оперативне управління.
- Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані. Якщо об’єктом 
оперативного управління являється нежитлове приміщення у житловому чи 
нежитловому будинку, здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, 
каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх поточний ремонт, а при 
необхідності - забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з 
метою їх профілактичного огляду і ремонту. Дотримуватись усіх санітарних 
норм та правил. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації 
Майна.
- Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт Майна на умовах, 
визначених Радою.
- Здійснювати технічне обслуговування Майна за власний рахунок.
- Проводити щорічну інвентаризацію Майна в порядку, визначеному чинним 
законодавством.
- На письмовий запит Ради в установлений законом термін проводити 
інвентаризацію майна та/або надавати інформацію про стан Майна та/або 
наслідки його інвентаризації.
- В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати уповноважених 
представників Ради до огляду Майна.
- Невідкладно письмово повідомляти Раду про будь-які обставини, що 
перешкоджають цільовому використанню Майна, загрожують його загибелі, 
псуванню, зменшенню вартості, безпечній експлуатації, а також повідомляти 
про порушення провадження про банкрутство Користувача чи про припинення 
відповідного провадження.
- Повернути Майно Раді протягом 20 днів після закінчення строку дії цього 
Договору з підписанням відповідного Акту повернення Майна.

6. ПРАВА РАДИ
6.1. Рада має право:
- Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність 
використання Майна, переданого на праві оперативного управління 
Користувачу.
- Отримувати у Користувача звітність про стан Майна, переданого йому в 
оперативне управління згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію 
стосовно Майна, переданого в оперативне управління.
- Вилучати у Користувача надлишкове Майно, а також Майно, яке ним не 
використовується та Майно, що використовується не за призначенням в 
односторонньому порядку.
- У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації Майна з 
вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою 



(пошкодженням, знищенням) Майна збитків у повному обсязі та вжиття інших 
передбачених чинним законодавством та рішеннями Ради заходів.
- Залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та 
забезпечення безаварійної експлуатації Майна.
- Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або 
нещасного випадку, які сталися під час дії цього Договору внаслідок 
користування Майном.
- Виступати з ініціативою щодо розірвання цього Договору у випадках, 
передбачених цим договором та чинним законодавством України.

7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
7.1. Користувач має право:
- Використовувати Майно у власних господарських цілях.
- Самостійно управляти Майном, в тому числі використовувати Майно, передане 
на праві оперативного управління в цілях своєї некомерційної господарської 
діяльності відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.
- Виступати з ініціативою щодо розірвання цього Договору у випадках, 
передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
- Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо 
безаварійної експлуатації Майна.
- Залучати у порядку, визначеному Радою, спеціалізовані організації для 
виконання ремонтних чи інших робіт, які необхідні для здійснення належного 
виконання цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або не належне виконання договірних зобов’язань за 
договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України та цим Договором.
8.2. Користувач несе відповідальність згідно із законом за втрату (пошкодження, 
знищення) Майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від 
відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, 
передбачених цим Договором.
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини непереборної сили, 
що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і 
невідворотного характеру, зокрема, але не виключно, такі як вибухи, пожежі, 
землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк 
виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
9.3. Сторони зобов'язані негайно письмово повідомляти одна одну про форс- 
мажорні обставини, які перешкоджають виконанню умов цього Договору та/або 
створюють загрозу збереженню Майна, та протягом семи днів з дня виникнення 
таких обставин надати іншій Стороні підтвердні документи відповідно до 
законодавства.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.



10.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають 
право вирішити спір в судовому порядку. Територіальна підсудність 
визначається за місцем знаходження Ради, якщо відповідним процесуальним 
кодексом не передбачена виключна територіальна підсудність.

11. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір діє з моменту підписання Сторонами, з урахуванням вимог 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» до 

(зазначити необхідне згідно з рішенням ради про передачу Майна у оперативне 
управління: визначити конкретну дату припинення Договору, обумовити 
припинення Договору настанням певної події, визначеної Радою, наприклад, 
досягнення мети, для якої Майно передавалося Користувачу, або передбачити, 
що Договір діє до моменту прийняття Радою рішення про зміну правового 
режиму Майна, яке було закріплене за Користувачем за договором)
11.2. Дія Договору може бути припинена достроково у разі:
- реорганізації або ліквідації Користувача;
- у разі прийняття Радою рішення про зміну правового режиму Майна;
- за згодою Сторін.
11.3. Рада має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у 
наступних випадках:
- систематичного порушення Користувачем умов цього Договору, про що 
складено відповідні акти (два і більше) Комісією, яка формується Радою чи 
уповноваженим ним органом;
- передачі об’єкта/ частини об’єкта оперативного управління в користування 
іншим особам без згоди Ради та без дотримання вимог чинного законодавства;
- використання об’єкту/ частини об’єкту оперативного управління не за цільовим 
призначенням.
11.4. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту 
доставления на адресу, зазначену Користувачем, відповідного письмового 
повідомлення, за умови, що таке повідомлення здійснене засобами поштового 
зв’язку, що можуть підтвердити факт та дату адресної доставки відповідної 
кореспонденції.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються 
чинним законодавством.
12.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову 
юридичну силу, один з яких зберігається у Ради, другий - у Користувача.
12.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими 
угодами до цього Договору.
12.4. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і 
мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства 
та підписані уповноваженими представниками Сторін.
12.5. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміни свого 
місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, контактної 
інформації, установчих документів, шляхом направлення листа.



13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Власник: Користувач:

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «18» лютого 2022 року № 1686

РІШЕННЯ

Про передачу в оренду об’єкту 
нерухомого майна комунальної 
власності Почаївської міської ради

Відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", 
Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду частину нежитлової будівлі, адмінбудинку Почаївської 
міської ради, площею 84,0 кв.м., що знаходиться за адресою вулиця 
Ювілейна, 2, с. Валігури та перебуває на балансі Почаївської міської ради, 
шляхом проведення аукціону, терміном на 5 (п’ять) років.

2. Включити частину нежитлової будівлі, адмінбудинку Почаївської міської 
ради, площею 84,0 кв.м., що знаходиться за адресою вулиця Ювілейна, 2, 
с.Валігури та перебуває на балансі Почаївської міської ради до переліку 
майна першого типу.

3. Виконавчому апарату Почаївської міської ради опублікувати оголошення 
про передачу майна зазначеного в пункті 1 цього рішення в електронній 
торговій системі та вчинити інші необхідні дії, передбачені чинним 
законодавством України.

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

Міський г Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «18» лютого 2022 року № 1687

РІШЕННЯ

Про закріплення майна 
на праві оперативного управління

З метою впорядкування та ефективного використання комунального майна 
Почаївської міської територіальної громади, відповідно ст.ст.133, 137
Господарського кодексу України, керуючись п.30 ст.26, ст.60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок закріплення 
майна комунальної власності Почаївської міської територіальної громади на праві 
господарського відання або оперативного управління, затвердженого рішенням 
Почаївської міської ради № 1685 від «18» лютого 2022р., враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити на праві оперативного управління за закладом дошкільної освіти 
«Перлинка» Почаївської міської ради комунальне майно, що знаходиться за 
адресою с. Лосятин, вул. Варшавська, 33, згідно додатку №1, що належить 
до комунальної власності Почаївської міської ради.

2. Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти договір на закріплення 
майна Почаївської міської територіальної громади на праві оперативного 
управління з закладом дошкільної освіти «Перлинка» Почаївської міської 
ради.

3. Передати з балансу Почаївської міської ради на баланс закладу дошкільної 
освіти «Перлинка» Почаївської міської ради основні засоби комунальне 
майно зазначене у п. 1 даного рішення, про що скласти відповідний Акт.

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



Додаток
до рішення міської ради 
від «18» лютого 2022р. № 1687

Майно
яке передається з балансу Почаївської міської ради на праві оперативного 
управління на баланс закладу дошкільної освіти «Перлинка» Почаївської 

міської ради

№ 
п/п

Найменування 
комунального 

майна, що 
передається

Кількість 
одиниць

Площа 
кв.м.

Первісна 
балансова 
вартість 
тис. гри.

Місцезнаходження 
майна

1 Нежитлова будівля, 
дитячий садок 1 213,50 692445

47052, 
Тернопільська 

область, 
Кременецький р-н, 

с. Лосятин, вул. 
Варшавська, 33

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Від « 18 » лютого 2022 року № 1688

РІШЕННЯ

Про умови організації 
громадських робіт у 2022р.

Розглянувши лист Кременецької районної філії Тернопільського 
обласного центру зайнятості № 23-02\539 від 13.12.2021р., керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону 
України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік громадських робіт на території Почаївської міської 
територіальної громади, що мають суспільну корисну спрямованість, 
відповідають потребам Почаївської територіальної громади та сприяють її 
соціальному розвитку, згідно додатку 1.
3. Фінансування громадських робіт проводити пропорційно рівними 
частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття в межах асигнувань, затверджених в міському бюджеті та 
ФЗДССВБ на такі цілі.
4. Організацію проведення громадських робіт покласти на Почаївський 
комбінат комунальних підприємств.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального

Тетяна НТетяна Н

ГОСПОД

Міськ

ережецйя, транспорту та благоустрою .

Василь Бойко



Додаток 1 до рішення 
Почаївської міської ради 

№ 1688 від «18 » лютого 2022р.

Перелік громадських робіт на території Почаївської територіальної 
громади

- благоустрій та озеленення території населених пунктів, об'єктів соціальної 
сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх 
смуг;
- інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та 

робота з документацією;
- підсобні роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об'єктів соціальної 
сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і 
охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого 
віку, осіб з інвалідністю та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для 
неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання);
- роботи, пов’язані з ремонтом тепло - та водопостачання, вулично-дорожньої 
мережі на території громади;
- роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 
водоймищ, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд;
- прибирання та збір (заготівля) вторинної сировини (макулатура, поліетилен, 
склобій, пет-пляшка, відходи пінопласту, ганчір’я) в громадських місцях та 
зонах відпочинку міста, придорожніх смугах;
- впорядкування території населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;
- впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 
місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території населеного 
пункту;
- розчищення населених пунктів від снігових заметів в місцях, де немає 
доступу для техніки;
- знищення бур’янів.

інші доступні види трудової діяльності (кваліфікованого та 
некваліфікованого характеру), що проводяться за рахунок коштів 
підприємств, установ та організацій, і які сприяють соціальному та 
економічному розвитку регіону та тимчасовій зайнятості населення.
- участь у проведені статистичних та соціологічних досліджень, опитувань 
населення, перепису населення, перепису худоби.
- робота з інформування населення щодо недопущення порушень 
громадського порядку.
- збір анкетних даних для персоніфікованого обліку.
- допоміжні роботи з документацією у військкоматах в період призовної 
компанії.

Секретар міської ради Сергій Мамчур



Додаток 1 до рішення 
Почаївської міської ради 

№ 1689 від « 18 » лютого 2022р.

ПОЛОЖЕННЯ
про присвоєння звання «Почесний громадянин»

Звання «Почесний громадянин» встановлюється з метою вшанування 
та відзнаки особистостей, які зробили вагомий внесок в розвиток Почаївської 
територіальної громади та в знак великої поваги і визнання їх професійної та 
громадської діяльності, боротьби за незалежність та суверенітет України.

1. Загальні положення
1.1. Звання «Почесний громадянин» (надалі Звання) присвоюється 

особам, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили вагомий 
особистий внесок у розвиток міста Почаїв або інших населених пунктів, які 
входять до складу Почаївської територіальної громади та сприяли 
піднесенню всеукраїнського і міжнародного статусу.

1.2. Звання може бути присвоєне за тривалі зусилля, що увінчались 
певним успіхом на користь міста чи сіл територіальної громади, його 
мешканців, або за разову дію, яка сприяла підняттю престижу певного 
населеного пункту, Звання якого йому присвоюється.

1.3. Звання присвоюється за життя і є довічним. У виняткових випадках 
Звання може бути присвоєно посмертно.

1.4. Звання присвоюється рішенням сесії Почаївської міської ради.
1.5. Особам, яким присвоюється Звання, вручається грамота та 

нагрудний знак. У випадку присвоєння Звання посмертно грамота та 
нагрудний знак вручаються близьким родичам-спадкоємцям.

1.6. Почесних громадян записують до «Книги почесних громадян» в 
хронологічному порядку, яка ведеться в одному екземплярі та зберігається в 
Почаївській міській раді.

1.7. У разі втрати грамоти чи нагрудного знаку «Почесний 
громадянин» на підставі письмової заяви видається дублікат у порядку, 
встановленому для видачі повторних документів у відповідності з 
розпорядженням міського голови.

1.8. Звання «Почесний громадянин» не може бути присвоєно особам, 
які скоїли злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.

2. Висування кандидатур на звання
«Почесний громадянин» та присвоєння цього звання

2.1. Право висування кандидатур на присвоєння Звання належить:
- секретарю міської ради;
- постійним комісіям міської ради;
- депутатським фракціям міської ради;



колективам підприємств, організацій (установ, закладів) 
територіальної громади (незалежно від форм їх власності);

- громадським організаціям, профспілкам, творчим спілкам.
2.2. У разі подання кандидатури до присвоєння Звання, подаються такі 

документи:
- клопотання на ім’я міського голови з обґрунтуванням доцільності 

присвоєння Звання;
- копія документа, що встановлює особу кандидата (окрім осіб, яким 

посмертно присвоюється Звання);
- біографічні дані про кандидата.
До пакету документів можуть додаватися відгуки-клопотання 

юридичних, фізичних осіб, громадських, партійних організацій, колективів та 
зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість 
відгуків не обмежується).

2.3. Не розглядаються:
- подання у порядку самовисування;
- документи, що не відповідають вимогам, визначеним у п.2.2. цього 

розділу.

3. Порядок вручення грамоти та нагрудного знаку «Почесний 
громадянин»

3.1. Грамота та нагрудний знак вручається громадянам, які удостоєні 
Звання безпосередньо, їх законним представникам або їх близьким родичам- 
спадкоємцям.

3.2. Відзнаку вручає Почаївський міський голова під час урочистих 
заходів присвячених святкуванню Дня міста Почаїв, державних, 
загальноміських свят та інших заходах. В разі відсутності міського голови 
відзнаку вручає секретар міської ради або заступник міського голови.

3.3. Короткі біографічні дані про почесного громадянина, його фото, 
зміст рішення міської ради заносяться до «Книги почесних громадян».

3.4. Повідомлення про присвоєння Звання розміщується на офіційному 
сайті міської ради.

4. Права громадян, яким присвоєно звання «Почесний 
громадянин»

4.1. Почесному громадянину з боку посадових осіб місцевого 
самоврядування, керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що 
належать до комунальної власності міської територіальної громади, 
виявляються всі знаки уваги, що відповідають його високому званню та 
соціальному статусу.

4.2. Особи, яким присвоєно Звання мають право бути присутніми на 
сесіях міської ради, засіданнях її виконавчого комітету, брати участь у їх 
роботі. Запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та 



загальноміським святам, іншим урочистостям і заходам, організованих 
міською радою та її виконавчими органами.

4.3. Почесний громадянин має право на:
- позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими 

особами міської ради і її виконавчих органів, депутатами міської ради, 
керівниками підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до 
комунальної власності міської територіальної громади;

- почесну участь в урочистих заходах, що проводяться міською радою;
4.4. У випадку присвоєння особі Звання посмертно, не застосовуються 

вимоги даного Положення.

5. Позбавлення звання «Почесний громадянин»
5.1. Звання може бути скасоване рішенням сесії Почаївської міської 

ради, якщо особа, якій воно присвоєно, своєю поведінкою дискредитує це 
високе звання, а також у разі порушення ним Конституції та Законів України, 
що доведено у встановленому законодавством порядку.

5.2. У разі позбавлення особи Звання:
- нагородні атрибути підлягають поверненню до міської ради;
- громадянин позбавляється встановлених прав визначених даним 

Положенням.

6. Опис атрибутів «Почесного громадянина»

6.1. Опис грамоти «Почесний громадянин»
Грамота виготовляється форматом А4.
Текст грамоти:

ГРАМОТА
Почаївська міська рада 

має честь присвоїти звання 
ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА

(міста/села)

(прізвище, ім’я та по батькові)

на відзнаку видатних заслуг

Міський голова (підпис, ім’я, прізвище)

Композиція грамоти містить зображення герба та художнє оздоблення. 
Грамота скріплюється міською печаткою.



6.2 Нагрудний знак почесного громадянина виготовляється з металевої 
пластини діаметром 35 мм з зображенням герба та надпису «Почесний 
громадянин».

7. Заключні положення

7.1. Особи, удостоєні Звання повинні дбайливо ставитись до Звання та 
вручених їм нагородних атрибутів.

7.2. На спеціаліста з кадрової роботи Почаївської міської ради 
покладається:

- запис інформації у «Книзі почесних громадян».
7.3. Особи, удостоєні Звання, повинні дбайливо ставитися до вручених 

їм нагородних атрибутів. У випадку втрати грамоти чи нагрудного знаку 
внаслідок стихійного лиха, протиправних дій інших осіб або з інших причин, 
що не залежать від удостоєного Звання, Почесному громадянину за рішенням 
виконавчого комітету міської ради видаються їх дублікати.

7.4. Це Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення 
Почаївської міської ради і поширюється на всіх Почесних громадян.

Секретар міської ради Сергій Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Від « 18 » лютого 2022 року № 1690

Про присвоєння звання
«Почесний громадянин» м. Почаїв

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись Положенням «Почесний громадянин», розглянувши клопотання 
секретаря Почаївської міської ради, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин» - Марутовському 
Володимиру Івановичу за видатні заслуги в розвитку та становленні міста 
Почаїв.

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

Василь Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТИ АДЦЯТАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «18» лютого2022 року №1691

Про внесення змін до Програми 
захисту населення і територій 
Почаївської територіальної громади 
від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру на 2021-2025 роки

Відповідно листа Кременецького районного управління Головного 
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській 
області за №8 від 03.08.2021 року , керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми захисту населення і територій Почаївської 
територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2021-2025 роки, замінивши по тексту Програми «слова 5 державна 
пожежно-рятувальна частина (5 ДПРЧ) Управління ДСНС України у 
Тернопільській області на 5 державний пожежно-рятувальний загін( 5ДПРЗ) 
Головного управління ДСНС України у Тернопільській області» та викласти 
Програму у новій редакції, згідно додатку.

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

Василь БОЙКО



Додаток до рішення
№1691 від 18.02.2022р

ПРОГРАМА
Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки

Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення 
програми

Кременецький РВ УДСНС України в Тернопільській 
області

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

Кодекс цивільного захисту України

3 Розробник програми Кременецький РВ УДСНС України в Тернопільській 
області

4 Співрозробники програми 5 Державний пожежно-рятувальний загін 
Головного Управління ДСНС України у 
Тернопільській області, Почаївська міська рада

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада

6 Учасники програми 5 Державний пожежно-рятувальний загін 
Головного Управління ДСНС України у 
Тернопільській області, Почаївська міська рада, 
Почаївська міська рада

7 Термін реалізації 
програми

2021-2025 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

9 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми всього,

У тому числі:

100,0 тис.грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

100,0 тис.грн

Коштів інших джерел -

10 Керівник програми Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
Лівінюк В.П.



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

На території Почаївської територіальної громади розташовано безліч 
потенційно - небезпечних об’єктів, які є об’єктами підвищеної небезпеки й несуть 
загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю громади. Внаслідок високого рівня 
зношення технологічного обладнання більшості будівель підвищеної небезпеки, в 
громаді складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних 
речовин, при транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями 
зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними 
природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними 
опадами, градом, обледенінням.

Щороку збільшується кількість пожеж та загиблих людей від вогню.
Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного 

захисту не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення 
становить понад 80 відсотків. Не організовано належним чином роботу із 
забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості через відсутність у них 
підрозділів місцевої пожежної охорони.

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й 
окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт відповідно до вимог нормативних документів, вирішення 
комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного 
надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і 
природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення 
техногенної і природної безпеки на території громади та організаційних засад її 
функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов 
для відпочинку населення громади, зменшення кількості загиблих під час 
надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати 
завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2021- 
2025 років комплексу шляхів та засобів спрямованих на:

- розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного 
захисту Почаївської територіальної громади;



- створення та накопичення місцевого матеріального резерву громади для 
виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру;

- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам 
життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

- обстеження територій імовірного забруднення вибухонебезпечними 
предметами часів минулих війн;

- проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту 

області є:
1. Придбання пересувної апаратури оповіщення.
2. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних 

запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно- 
відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Проведення змагань дружин юних пожежних, «Школа безпеки» і 
забезпечення участі у обласних заходах.

4. Транспортне забезпечення аварійно-рятувального загону спеціального 
призначення УДСНС України у Тернопільській області при проведенні робіт по 
розмінуванню території (придбання пального).

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і 
територію Почаївської громади, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та 
подій, підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за 
призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан 
техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та 
відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та 
локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під 
час аварій та катастроф.

У результаті виконання завдань Програми створиться реальна можливість 
суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх 
захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і 
соціальних факторів.

4.Термін  виконання Програми

Виконання Програми захисту населення і територій Почаївської 
територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2021-2025 роки, передбачається здійснити протягом 2021-2025роки.



5. Фінансове забезпечення Програми

Кошти, які пропонується 
залучити на виконання 
Програми

2021рік 2022рік 2023рік 2024рік 2025рік

Усього витрат на 
виконання 
програми
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Місцевий бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

6. Заходи Програми

Заходи Програми захисту населення і територій Почаївської територіальної 
громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
2021-2025 роки , додаток 1 до Програми.

7. Очікуванні результати
У результаті виконання завдань Програми створиться реальна можливість 

суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх 
захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і 
соціальних факторів.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і 
територію громади, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, 
підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, 
мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної 
безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, 
захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу 
шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Результативні показники Програми «Програми захисту населення і 
територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки» , додаток 2 до 
Програми.

8. Контроль за виконання Програми
Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Програмою, 

покладається на уповноважену особу з питань цивільного захисту населення та 
взаємодії з правоохоронними органами міської ради, Кременецький районний відділ 
УДСНС України у Тернопільській області, які раз на рік міському голові подають 
узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року 
уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.



Додаток 1 до Програми
Заходи

Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки

№
з/п

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк 
виконай 

ня 
заходу

Виконавці
Джерела 

фінансуван 
ня

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. 
грн. у тому числі: Очікуваний 

результат
СІ .« 
о Б, гч

сі _
О Ри

сп « сі .* 
о а сі **

СІ
о Б, сі

с-і .й 
о Б,

о
8 sОч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

—

Розвиток 
системи 
зв’язку, 

оповіщення та 
інформатизації 

цивільного 
захисту 

громади на 
2021-2025 роки

1 .Придбання 
встановлення та 

експлуатація 
автоматизованої 

системи оповіщення

2021-
2025
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Забезпечення 
оповіщення 

керівного складу 
громади та 

населення про 
загрозу або 
виникнення 

надзвичайних 
ситуацій

2.
Т елекомунікаційні 

послуги 3 
експлуатаційно- 

технічного 
обслуговування 

апаратури

2021 -
2025
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради Міський 

бюджет

Забезпечення 
щорічного 

підтримання 
системи 

оповіщення 
цивільного захисту



оповіщення.

■

3. Виконання 
заходів з 

удосконалення 
місцевої системи 
централізованого 

оповіщення органів 
влади та населення 

про загрозу та 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації, 

вдосконалення 
чергово- 

диспетчерської 
служби аварійно- 

рятувальних 
підрозділів.

2021 -
2025
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

2. Створення та 
накопичення 

місцевого 
матеріального 

резерву 
громади для 
виконання 

заходів, 
спрямованих на

1. Щорічне 
проведення заходів з 

поповнення 
використаних 

матеріальних запасів 
та коригування їх 
номенклатури за 

результатами 
проведення

2021 -

2025 
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

громади в стані 
готовності до 

використання та 
безперебійної 

роботи апаратури. 
Ефективне 

оповіщення органів 
місцевого 

самоврядування та 
населення 

Почаївської 
територіальної 

громади про НС та 
порядок дій при їх 

виникненні.

Створення 
міського 

матеріального 
резерву та щорічне 
його поповнення 

відповідно до 
номенклатури та 

обсягів



запобігання та 
ліквідацію 

надзвичайних 
ситуацій 

техногенного та 
природного 
характеру

аварійно- 
відновлювальних 
робіт з ліквідації 

наслідків 
надзвичайних 

ситуацій

3. Виконання 
заходів, 

спрямованих на 
навчання 
населення 
основам 

життєдіяльності 
, діям в 

екстремальних 
ситуаціях

1. Проведення 
змагань дружин 
юних пожежних, 

«Школа безпеки» і 
забезпечення участі 
у обласних заходах

2021 -

2025
роки

Кременецький 
РВУДСНС 
України у 

Тернопільські 
й області, 

Відділ освіти 
молоді і 
спорту 

Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Популяризація 
серед дітей та 

молоді здорового 
способу життя. 

Формування у дітей 
та підлітків 

відповідального 
ставлення до 
особистої і 

колективної 
безпеки, здобуття 

практичних 
навичок та умінь 

поведінки в 
екстремальних 

ситуаціях.Щорічне 
проведення змагань 

в кількості:

- дружин юних 
пожежних 1 раз;

- «Школа безпеки»



1 раз

4. Обстеження 
водних об’єктів 

в місцях 
масового 

відпочинку на 
воді

1. Залучення 
рятувально - 

водолазних робіт

2021-

2025
роки

Кременецький 
РВУДСНС 
України в 

Тернопільські 
й області,

Секретар 
Почаївської 
міської ради

міський 
бюджет

Використання 
водних об’єктів за 

призначенням

5. Виконання 
заходів із 

запобігання та 
ліквідації 

надзвичайних 
ситуацій, подій, 

пожеж

1. Створення 
резерву пально- 

мастильних 
матеріалів для 

пожежно- 
рятувальних 

підрозділів на 
ліквідацію 

надзвичайних 
ситуацій, гасіння 

пожеж та 
проведення 

рятувальних робіт, а 
також проведення з 
особовим складом 
районного відділу 

тренувань(навчань)

2021 -
2025
роки

Фінансовий 
від діл міської 

ради, 
Секретар

Почаївської 
міської 

ради,Кремене 
цькийРВ 
УДСНС 

України в 
Тернопільські 

й області

Міський 
бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Оперативне 
залучення 
пожежно- 

рятувальної техніки 
для ліквідації НС:

- бензин марки А-
92

- дизельне паливо



щодо ліквідації 
виникнення різного 

виду НС.
3. Проведення 
аналізу стану 

протипожежного 
водопостачання 

громади, 
небезпечних 
об’єктів та 
здійснення 

комплексу заходів 
щодо забезпечення 

нормативних витрат 
води на 

пожежогасіння.
Організувати заміну 
та ремонт наявних 

пожежних гідрантів, 
водойм, 

влаштування пірсів. 
Забезпечити 

громаду необхідним 
запасом води для 

цілей 
пожежогасіння.

2021 -
2025
роки

Кременецьки 
й РВ УДСНС 

України в
Тернопільськ 

ій області, 
Секретар 

Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Утримання в 
справному стані 

джерел 
водопостачання для 

цілей 
пожежогасіння на 
території громади

4. Створення та 2021- Секретар Міський Своєчасне



утримання 
підрозділів місцевої 
пожежної охорони

2025
роки

Почаївської 
міської ради, 
Кременецьки 
й РВ УДСНС 

України в 
Тернопільськ 

ій області

бюджет реагування на НС, 
гасіння пожеж, 

рятування 
потерпілих при 

ДТП, збереження 
майна громади та 

громадян
Всього по програмі: 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Міський бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 2 до Програми

Результативні показники
Програми захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 РОКИ

№ Назва завдання Найменування показника Одиниця виміру ( шт. грн.)

1.

Запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру й окремих їх наслідків, 
проведення пошукових, аварійно- 
рятувальних

Показник продукту:

Створення та утримання підрозділів місцевої 
пожежної охорони .Закупівля канцелярії та 
паливно-мастильних матеріалів

Показник витрат:

5 шт.

Кількість затрачених коштів 100.0 тис.грн.

Показник ефективності:

Середня вартість одного заходу 20.0 тис.грн

Показник якості:

Відношення кількості заходів до попереднього 
періоду.

-------------------------------------------------------------------

100%

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18»лютого 2022року №1692

Про внесення змін до Програми 
« Сприяння поліції у підвищенні 
рівня безпеки громадян на 
території Почаївської територіальної 
громади на 2021-2023 роки»

Відповідно до листа Кременецького районного відділу поліції 
Головного управління національної поліції в Тернопільській області за 
№ 1962\109\01-2022 від 10.02.2022 року, з метою корегування заходів 
програми відповідно до фінансових можливостей міського бюджету, 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, та відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 .Внести зміни до Програми « Сприяння поліції у підвищенні рівня 
безпеки громадян на території Почаївської територіальної громади на 
2021 -2023 роки» , викласти в редакції, що додається

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

Місь Василь БОЙКО



Додаток до рішенням сесії Почаївської міської 
ради від 18.лютого 2022року№ 1691

1. Паспорт програми

«Сприяння поліції у підвищення безпеки громадян, які проживають на 
території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки»

1 Ініціатор розроблення 
програми

Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області

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

Рішення виконавчого комітету №45 від 23лютого 2021 
року

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

4 Співрозробники програми Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області 
Почаївська міська рада

5 Відповідальний 
виконавець програми

Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області

6 Учасники програми Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області 
Почаївська міська рада

7 Термін реалізації 
програми

2021-2023 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

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

140000грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

140000грн

Коштів інших джерел -

10 Керівник програми Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
Лівінюк В.П.



2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про 
Національну поліцію» (далі — Закон), основною метою якого є створення 
нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до 
вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його 
положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські 
взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль 
за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною 
насторогою.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно 
направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем - 
задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення 
ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення 
проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у 
застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та 
ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому 
вихованню і пропагуванню правових знань населенню області, відчуття 
громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними 
роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, 
а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

3. Мета і завдання програми

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та 
обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських 
послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, 
об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості 
у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню 
правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької 
діяльності.

Програма розроблена Кременецьким відділом поліції Головного 
управління Національної поліції в Тернопільській області та спільно із 
Почаївською міською радою в плані основних заходів отримання якісних 
поліцейських послуг.

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених 
з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо 
забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили 
вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб шляхом фінансування з обласного бюджету окремих напрямів 
і заходів, які впливають на стан правопорядку в області, та потребують



матеріально-технічного забезпечення.

4.Термін  виконання Програми
Виконання Програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 

громадян на території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 
роки», передбачається здійснити протягом 2021-2023 роки

б.Фінансове забезпечення Програми
Кошти, які пропонується 
залучити на виконання 
Програми

2021 рік
(тис. грн.)

2022рік
(тис. грн.)

2023 рік
( тис.грн.)

Усього витрат 
на виконання 
програми 
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 20,0 100,0 20,0 140,0
Місцевий бюджет 20,0 100,0 20,0 140,0

Показники програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:
- зміни цін на пальне та матеріально-технічні засоби, які 

використовуються під час здійснення Почаївською територіальною 
громадоюб покладених функцій;

- під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних 
та соціальних умов, тощо).

б.Заходи програми
Заходи Програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 

громадян на території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 
роки», ( додаток 1)

7.Очікувані результати
У результаті виконання програми очікується:
- зростання динаміки довіри населення до Кременецького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;
- посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;
- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів 

роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;
- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про 

злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;
- зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.

- 8. Контроль за виконанням Програми
3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва



Додаток 1 до Програми

Заходи програми
«Сприяння поліції у підвищення безпеки громадян, які проживають 
на території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки»

№ 
з/п

Перелік заходів програми Виконавці Джерело 
фінансування

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2021 2022 2023

1 Закупівля матеріалів та проведення 
ремонтних робіт адміністративних 

приміщень Кременецького відділу поліції 
(Почаївської поліцейської станції)

Кременецький ВП 
ГУНП Кошти 

місцевого 
бюджету

Утримання в належному 
стані адміністративних 

приміщень Кременецького 
відділу поліції

2

Закупівля комп’ютерів, оргтехніки, 
канцелярського приладдя та інших 

матеріало-технічних засобів для груп 
реагування патрульної поліції та 
дільничного інспектора поліції 

Кременецького ВП

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

50,0

Зміцнення матеріально- 
технічної бази 

Кременецького ВП

3
Закупівля паливно-мастильних матеріалів 
для автомобілів груп швидкого реагування 
та слідчо-оперативних груп, дільничного 

офіцера поліції

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

- - -
Покращання стану 

реагування на 
повідомлення громадян 

про скоєні 
правопорушення та їх 

розкриття



4 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення працівників Кременецького 

відділу поліції та створення належних 
умов праці для забезпечення ефективного 
виконання покладених на них обов’язків 
.Зокрема: поточний ремонт адмінбудівлі 
Кременецького ВП ГУНП, придбання 

будівельних матеріалів,електропроводів, 
заміна системи опалення та 

волдопостачання .Придбання та 
встановлення енергозберігаючих вікон та 
дверей. Забезпечення меблями службові 

кабінети.

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

Підвищення рівня роботи 
та ефективності в 
діяльності поліції

5 Послуги з ремонту комп’ютерів, 
принтерів, оргтехніки, заправка 

картриджів до принтерів
Кременецький ВП 

ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

- - - Зміцнення матеріально- 
технічної бази 

Кременецького ВП
6 Покращення на вулицях, площах, у парках, 

скверах, вокзалах, інших публічних місцях 
міста найбільш ймовірних щодо вчинення 

правопорушень відео спостереження 
шляхом кращого освітлення, забезпечення 

з’єднання їх в онлайн-відеорежимі з 
черговою частиною Кременецького ВП 

ГУНП.Придбання засобів 
відеоспостереження, зберігання та 

передачі інформації, а також придбання 
послуг з їх обслуговування

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

20, 50,0 20,0

Покращення стану 
реагування на 
повідомлення громадян 
про скоєні 
правопорушення та їх 
розкриття

7 3 метою контролю за роботою поліцейських, в 
тому числі з боку органів місцевого 

самоврядування та громадськості, обладнання 
службових автомобілів

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

Забезпечення рівня 
задоволеності фізичних 
осіб роботою поліції під 

час виклику і первинного 
контакту на місці події



8 Встановлення системи нічного відео контролю 
на межах міста та вулично-дорожній мережі. 
Придбання програмно-апаратних комплексів 

для зняття та зберігання інформації у 
віддалених місцях

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

Підвищення безпеки 
громадян, які беруть 

участь у дорожньому русі, 
покращення ствну 

реагування на 
повідомлення громадян 

про скоєні 
правопорушення та їх 

розкриття
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ: 140,0

Секретар міської ради С.М. Мамчур



ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТАСЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «18» лютого 2022 року № 1693

Про звернення депутатів Почаївської 
міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо негайного 
вжиття заходів з метою нормалізації 
роботи дрібних підприємців

Розглянувши пропозицію депутатської фракції політичної партії 
всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» у Почаївській міській раді, відповідно 
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо негайного 
вжиття заходів з метою нормалізації роботи дрібних підприємців (додається).

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

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

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань
прав людини, зг ' ської діяльності, етики та регламенту.

Міський голов Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » лютого 2022 року № 1694

Про підтримку
Почаївської міської
України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо 
фінансування видатків на 
територіальної оборони

звернення 
ради до

депутатів 
Президента

забезпечення
організацію

Розглянувши пропозицію депутатської фракції Політичної партії «Європейська 
Солідарність» Почаївської міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
фінансування видатків на організацію територіальної оборони (додається).

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

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

4.
питань прав людини

ння покласти на постійну депутатську комісію з 
епутатської діяльності, етики та регламенту.

Контроль за виконанням даного pj

Марутовський Валерії

Міський го
С
ЛЗасиль БОЙКО



Додаток 1 до рішення п’ятнадцятої 
сесії восьмого скликання № 1694 
від 18 лютого 2022 року

До Президента України

до Верховної Ради України

до Кабінету Міністрів України

Звернення Почаївської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення фінансування видатків на організацію 
територіальної оборони

У час, коли біля українських кордонів зосереджено понад 100 тис. військових 
Російської Федерації, сотні одиниць бронетехніки, важко переоцінити важливість 
територіальної оборони. Бездіяльність влади в умовах смертельної загрози - це саботаж.

Органи місцевого самоврядування Законом «Про основи національного спротиву» 
визначені як ключові виконавці програм національного спротиву і створення системи 
територіальної оборони. І Президент України Володимир Зеленський, і РНБО, і профільні 
центральні органи виконавчої влади фактично самоусунулися від процесу виконання Закону 
- як в частині організаційного, так і матеріально-фінансового забезпечення.

Без фінансового, ресурсного забезпечення інститут територіальної оборони не зможе 
працювати. Місцеві бюджети не здатні покрити самостійно видатки на територіальну 
оборону, на підготовку національного спротиву.

Уряд запланував рекордні доходи місцевих бюджетів на 2022 рік обсягом в 630 
млрд. грн., з них 437 млрд. грн. - власні доходи місцевих бюджетів. Сьогодні зрозуміло, що 
вже у січні ми побачимо відхилення від плану надходжень до місцевих бюджетів.

Особливо кризова ситуація - на районному рівні. На жаль, попередня політика 
чинної влади привела до того, що у районних бюджетах немає коштів навіть на забезпечення 
діяльності самих рад. Це означає, що реалізація Закону «Про основи національного 
спротиву» зі створення системи територіальної оборони може бути повністю провалена, 
коштів на відповідні програми немає. Місцеві бюджети вже у І кварталі мають отримати 
кошти для створення системи національного спротиву.

На час розробки і прийняття комплексного рішення вимагаємо підтримати проект 
Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави 
(6542 від 24.01.2022). Ним, зокрема, встановлюється обов’язок Кабінету Міністрів України 
протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом забезпечити виділення з 
резервного фонду Державного бюджету України 300.000,0 тис. гривень для потреб 
організації територіальної оборони.

У час смертельної загрози з боку держави-агресора - Російської Федерації ми 
закликаємо до консолідації всіх державницьких сил, до припинення політичних воєн на 
знищення. Сьогодні і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і армія, 
громадянське суспільство - в одному окопі. І лише разом стримаємо ворога.

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТАСЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «18» лютого 2022 року № 1695

Про звернення депутатів Почаївської 
міської ради до Верховної Ради України 
щодо невідкладного ухвалення законопроектів 
№№6394, 6395, 6396, 6397, які передбачають 
запровадження економічного паспорта українця

Розглянувши пропозицію депутата фракції Політичної партії «Слуга народу» у 
Почаївській міськійраді, відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в 
У країні»,Почаївська міськарада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутата Почаївської міської ради до Верховної Ради 
України щодо невідкладного ухвалення законопроектів №№6394, 6395, 6396, 6397, 
які передбачають запровадження економічного паспорта українця(додається).

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

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

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань прав



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТАСЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «18» лютого 2022 року № 1696

Про звернення депутатів Почаївської 
міської ради до жителів територіальної громади

Розглянувши пропозицію депутата фракції Політичної партії «Слуга народу» у 
Почаївській міській раді, відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутата Почаївської міської ради до жителів 
територіальної громади (додається).

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

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань прав 
людини, законності, де тської діяльності, етики та регламенту.

Міський голова Василь БОЙКО



Звернення
Депутатів Почаївської міської ради до жителів територіальної громади

В Україні з 2014 року триває війна, але останнім часом на кордонах нашої 
держави склалася дуже непроста обстановка.

Росія постійно нагнітає безпекову ситуацію, накопичуючи війська і техніку, 
проводячи сухопутні й морські маневри поблизу нашої держави. Російська влада 
погрожує Україні та Європі, висуваючи ультиматуми й вимагаючи так званих 
«гарантій безпеки» для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами 
інших держав.

І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, 
щоби врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. Свідчення тому - 
десятки перемовин на найвищому рівні, що відбулися протягом останніх кількох 
тижнів.

Наїла держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів і вести 
конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними 
інтересами чи суверенітетом.

Ми, депутати Почаївської міської ради, повністю підтримуємо зусилля уряду, 
вітчизняних дипломатів, а також наших захисників - Збройні сили України.

Закликаємо всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно 
протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію всередині 
країни.

Звертаємося до жителів нашої громади й усіх українців із закликом не 
поширювати панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не піддаватися на 
інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає 
владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та 
українців.

Вірте в нашу армію, у наших воїнів, які мають достатньо сил і засобів, а також 
відповідний бойовий досвід, щоб у разі погреби відстояти нашу державу. Українське 
військо сьогодні найбільш потужне з 2014 року, а коаліція партнерів, які надають нам 
підтримку, найширша з моменту проголошення незалежності.

Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримали 
загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. Водночас 
громадяни мають продовжувати працювати, не змінювати свій звичайний спосіб 
життя - це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість 
Збройних сил захищали Україну так, як потрібно, і стільки, скільки потрібно.

Пам’ятаймо, що в єдності - наша сила! Разом ми переможемо будь-якого 
ворога - і зовнішнього, і внутрішнього. Слава Україні!

Секретар міської ради Сергій Мамчур



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «18» лютого  2022 року                                              № 1697 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого  селянського господарства 

площею 0,5014 га за межами м. Почаїв, 

площею 0,1823 га за межами с. Старий Тараж, 

площею 0,0946 га в с. Старий Тараж, гр. 

Бистрицькому Юрію Петровичу 

 

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

який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства за межами м. Почаїв, за межами с. Старий Тараж та в с. 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бистрицькому Юрію Петровичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,5014 га за кадастровим номером 6123410500:01:004:0032 за межами м. Почаїв; 

- 0,1823 га за кадастровим номером 6123488200:02:010:0002 за межами с. Старий Тараж; 

- 0,0946 га за кадастровим номером 6123488200:02:010:0001 в с. Старий Тараж, 

     землі сільськогосподарського призначення. 

 

2. Передати гр. Бистрицькому Юрію Петровичу безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,5014 га за кадастровим номером 6123410500:01:004:0032 за межами м. Почаїв; 

- 0,1823 га за кадастровим номером 6123488200:02:010:0002 за межами с. Старий Тараж; 

- 0,0946 га за кадастровим номером 6123488200:02:010:0001 в с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Бистрицького Юрія Петровича зареєструвати речові права на земельні ділянки 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                    Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого  2022 року                                               № 1698 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0,0654 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Макаренка, гр. Бойко Михайлу 

Григоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б. Хмельницького, 19, гр. Бойко Михайла 

Григоровича, 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. 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. Бойко Михайлу Григоровичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0654 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4039 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Бойко Михайлу Григоровичу у власність земельну ділянку площею 

0,0654 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4039 для будівництва та 

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

Макаренка. 

 

3. Зобов’язати гр. Бойко Михайла Григоровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 

  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «18»  лютого 2022 року                                         № 1699 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,0379 га для ведення особистого 

селянського господарства в  м. Почаїв, вул. 

Козацька, гр. Іщуку Руслану Володимировичу 

 

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

Володимировича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Іщуку Руслану Володимировичу проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,0379 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4062 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Іщуку Руслану Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0379 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4062 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Іщука Руслана Володимировича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 

 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1700 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,0877 га для ведення особистого 

селянського господарства в  м. Почаїв, вул. 

Дружби, гр.  Костіцькому Федору Федоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 33, гр. Костіцького Федора 

Федоровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Костіцькому Федору Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0877 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4053 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Костіцькому Федору Федоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0877 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4053 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Костіцького Федора Федоровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «18»  лютого 2022 року                                         № 1701 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,2927 га для ведення особистого 

селянського господарства в  м. Почаїв, вул. 

Гайова, гр. Пуренку Андрію Михайловичу 

 

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

Михайловича, який просить затвердити проект 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. Пуренку Андрію Михайловичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2927 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4066 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Пуренку Андрію Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2927 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4066 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Пуренка Андрія Михайловича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1702 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,5785 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Старий Тараж, 

вул. Резніка, гр. Чубику Андрію Віталійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Миру, 12, гр. Чубика Андрія Віталійовича, 

який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Резніка 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. Чубику Андрію Віталійовичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5785 га за кадастровим номером 

6123488200:02:001:0496 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж, вул. Резніка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Чубику Андрію Віталійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,5785 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0496 для ведення 

особистого селянського господарства в с.Старий Тараж, вул. Резніка. 

 

3. Зобов’язати гр. Чубика Андрія 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. 

 

 

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 

 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                           № 1703 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,5082 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Старий Тараж, гр. Білорус Людмилі 

Станіславівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Білорус Людмили Станіславівни, 

яка просить затвердити проект 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. Білорус Людмилі Станіславівні  проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,5082 га за кадастровим номером 

6123488200:02:001:0495 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Білорус Людмилі Станіславівні  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,5082 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0495 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Білорус Людмилу Станіславівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 
 

 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1704 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 

площами 0,2366 га, 0,1423 га, 0,4900 га та  

0,3345 га для ведення особистого    

селянського господарства в с. Старий Тараж,  

гр. Рудевич Наталії Андріївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 19, гр. Рудевич Наталії 

Андріївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та передати дані ділянки 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Рудевич Наталії Андріївні проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок площами: 

- 0,2366 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2677; 

- 0,1423 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2675, яка утворилася внаслідок 

поділу земельної ділянки за кадастровим номером 6123488200:01:001:2611; 

- 0,4900 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0494; 

- 0,3345 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2678, 

 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Рудевич Наталії Андріївні безоплатно у власність земельні ділянки площами: 

- 0,2366 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2677; 

- 0,1423 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2675; 

- 0,4900 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0494; 

- 0,3345 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2678, 

      для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Рудевич Наталію Андріївну зареєструвати речові права на земельні ділянки у 

встановленому законодавством порядку. 

 

 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 

 

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                           № 1705 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4995 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Старий Тараж, гр. Білорус Марії 

Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Білорус Марії Миколаївни, яка 

просить затвердити проект 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. Білорус Марії Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4995 га за кадастровим номером 

6123488200:01:001:2686 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Білорус Марії Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4995 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2686 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Білорус Марію Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 
 

 

           Олейнік Микола 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1706 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,3817 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Комарин, гр. 

Флейшман Юрію Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Польова, 51, гр. Флейшман Юрія 

Олександровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки 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.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. Флейшман Юрію Олександровичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3817 га за кадастровим номером 

6123488200:02:008:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Флейшман Юрію Олександровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3817 га за кадастровим номером 6123488200:02:008:0003 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарин. 

 

3. Зобов’язати гр. Флейшман Юрія Олександровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                           № 1707 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1861 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, гр. 

Сотнічук Наталії Анатоліївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Куликів, гр. Сотнічук Наталії Анатолівни, яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сотнічук Наталії Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1861 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1134 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сотнічук Наталії Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1861 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1134 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Сотнічук Наталію Анатоліївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                           № 1708 

Про затвердження проекту 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 затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

Гарлами 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. Пастощук Ользі Володимирівні  проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,7249 га за кадастровим номером 

6123487800:02:003:0002 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Пастощук Ользі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,7249 га за кадастровим номером 6123487800:02:003:0002 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Гарлами. 

 

3. Зобов’язати гр. Пастощук Ольгу Володимирівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
 

           

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1709 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв, 

вул. Радивилівська, гр.  Вілівчук Тетяні 

Григорівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 34а, гр. Вілівчук 

Тетяни Григорівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Вілівчук Тетяні Григорівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1500 га за кадастровим номером 

6123487800:01:001:0315 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Вілівчук Тетяні Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1500 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0315 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Вілівчук Тетяну Григорівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 

 
 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1710 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 1,0089 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв, 

вул. Радивилівська, гр.  Степанець Михайлу 

Григоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 48а, гр. Степанець Михайла 

Григоровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Степанець Михайлу Григоровичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1,0089 га за кадастровим номером 

6123487800:01:001:0314 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Степанець Михайлу Григоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,0089 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0314 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Степанець Михайла Григоровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена     

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                           № 1711 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1187 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Будки, гр. Шабалян Неонілі Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Підлісці, вул. Шевченка, 54 Кременецького району, 

гр. Шабалян Неоніли Миколаївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Шабалян Неонілі Миколаївні  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1187 га за кадастровим номером 

6123481000:02:001:0423 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шабалян Неонілі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1187 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0423 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Шабалян Неонілу Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                              № 1712 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,7500 га  для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Комарівка, гр. Нікітюку Михайлу 

Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Діброва Кременецького району, гр. Нікітюка Михайла 

Михайловича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Нікітюку Михайлу Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площею 0,7500 га за кадастровим номером 

6123481000:04:001:0318 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Нікітюку Михайлу Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,7500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0318 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Нікітюка Михайла Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 

 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «18 » лютого 2022 року                                     № 1713 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,5372 га та площею 

0,4207 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки, гр. 

Корчинській Лідії Володимирівні  

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Двірська, 6, гр. Корчинської Лідії 

Володимирівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будки та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Корчинській Лідії Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5372 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0422 в с. 

Будки вул. Двірська та площею 0,4207 га за кадастровим номером 

6123481000:01:001:0746 в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Корчинській Лідії Володимирівні безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,5372 га за 

кадастровим номером 6123481000:02:001:0422 в с. Будки вул. Двірська та площею 

0,4207 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0746 в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Корчинську Лідію Володимирівну зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1714 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Нікітюк Валентині Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, гр. Нікітюк Валентини Миколаївни, яка 

просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

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

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

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр.  Нікітюк Валентині Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,2000 га за кадастровим номером 

6123481000:01:005:0029 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Нікітюк Валентині Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,2000 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0029 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

 
 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1715 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

площами 0,0657 га, 0,1326 га, 0,1277 га для 

ведення особистого селянського господарства в 

с. Комарівка, гр. Самойленко Тетяні 

Євстафіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. Самойленко Тетяни 

Євстафіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Самойленко Тетяні Євстафіївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

площами: 

- 0,0657 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0313; 

- 0,1326 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0301; 

- 0,1277 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0302, 

в с. Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

2. Передати гр. Самойленко Тетяні Євстафіївні безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,0657 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0313; 

- 0,1326 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0301; 

- 0,1277 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0302 в с. Комарівка. 

       

3. Зобов’язати гр. Самойленко Тетяну Євстафіївну зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1716 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність площами 

0,1372 га, 0,3439 га, 0,4523 га, 0,1990 га, 0,0778 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. 

Будки, гр. Стояновському Ростіславу Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Стояновського Ростіслава Васильовича, який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки та передати дані ділянки безоплатно у власність, 

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

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

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

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Стояновському Ростіславу Васильовичу проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,1372 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0414; 

- 0,3439 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0412; 

- 0,4523 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0413; 

- 0,1990 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0744; 

- 0,0778 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0416, 

в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Стояновському Ростіславу Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,1372 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0414; 

- 0,3439 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0412; 

- 0,4523 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0413; 

- 0,1990 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0744; 

- 0,0778 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0416, в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Стояновського Ростіслава Васильовича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                               Василь БОЙКО 

 

     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                               № 1717 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

площами 0,5718 га, 0,9339 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Будки, гр. Валігурі Володимиру Григоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Валігури Володимира Григоровича, який 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки та передати дані ділянки безоплатно 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Валігурі Володимиру Григоровичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площами: 

- 0,5718 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0425; 

- 0,9339 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0410, 

в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Валігурі Володимиру Григоровичу безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,5718 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0425; 

- 0,9339 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0410 в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Валігуру Володимира Григоровича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 

 

     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                            № 1718 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність площею 0,2115 га та 0,3158 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 затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Резнік Галині Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2115 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0988 та площею 0,3158 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0997 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Резнік Галині Миколаївні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2115 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0988 та площею 0,3158 

га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0997 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Резнік Галину Миколаївну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

   
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                     № 1719 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,2226 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Нагірянському Ігору Омеляновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 8, гр. Нагірянського Ігора 

Омеляновича, який просить затвердити проект 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. Нагірянському Ігору Омеляновичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2226 га за кадастровим номером 

6123486800:01:001:2666 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Нагірянському Ігору Омеляновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2226 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2666 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Нагірянського Ігора Омеляновича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО 

 
Кужель Святослав 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 »  лютого 2022 року                                              № 1720 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність площами 0,2011 га та 0,3039 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль,  гр. Коровець 

Любові Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 12, гр. Коровець Любові 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дані 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Коровець Любові Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2011 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0985 та площею 0,3039 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0995 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Коровець Любові Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2011 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0985 та площею 0,3039 

га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0995 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Коровець Любов Іванівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 »  лютого 2022 року                                         № 1721 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

площами 0,3328 га та 0,2029 га для ведення 

особистого селянського господарства в  с. 

Ридомиль,  гр. Білінчуку Віталію Валерійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 5, гр. Білінчука Віталія 

Валерійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Білінчуку Віталію Валерійовичу проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок площею 0,3328 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0950 та площею 0,2029 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0983 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Білінчуку Віталію Валерійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,3328 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0950 та площею 0,2029 

га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0983 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Білінчука Віталія Валерійовича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                    Василь БОЙКО 

 
Кужель Святослав 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від      « 18 »   лютого 2022 року                       № 1722 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність площами 0,1807 га, 0,1648 га, 

0,1744 га та 0,0603 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 

Шмигельському Івану Івановичу 

 

Розглянувши заяву гр. Шмигельського Івана Івановича, жителя с. Ридомиль, вул. 

Центральна, 105 , який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шмигельському Івану Івановичу  проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площами: 

- 0,1807 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1005;  

- 0,1648 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1012; 

- 0,1744 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1013;  

- 0,0603 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1008 

для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Шмигельському Івану Івановичу безоплатно у власність земельні 

ділянки площами: 

- 0,1807 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1005;  

- 0,1648 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1012; 

- 0,1744 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1013;  

- 0,0603 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1008 

для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
 

 

   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                               № 1723 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,4500 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. 

Ридомиль, гр. Сиротюк Ярославі 

Олегівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, гр. Сиротюк Ярослави Олегівни, яка 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території 

Почаївської міської ради та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сиротюк Ярославі Олегівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4500 га за кадастровим номером 

6123486800:01:001:2524 для ведення особистого селянського господарства за межами 

с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Передати гр. Сиротюк Ярославі Олегівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4500 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2524 для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території Почаївської 

міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Сиротюк Ярославу Олегівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                    Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                    № 1724 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,7054 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. 

Борщівка, гр. Пілярчуку Олександру 

Вячеславовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка вул. Заболотна, 22 гр. Пілярчука 

Олександра Вячеславовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Борщівка та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 

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

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

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Пілярчуку Олександру Вячеславовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,7054 га за кадастровим 

номером 6123484700:03:001:0032 для ведення особистого селянського 

господарства в с. Борщівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Пілярчуку Олександру Вячеславовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7054 га за кадастровим номером 

6123484700:03:001:0032 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Борщівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Пілярчука Олександра Вячеславовича зареєструвати речові права 

на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                    Василь БОЙКО 
Л.В. Стахановська 



 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «18» лютого  2022 року                                              № 1725 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого  селянського господарства 

площею 0,1551 га в с. Лосятин, площами 

0,1300 га та 0,2367 га за межами с. Лосятин, гр. 

Вихованець Марії Тимофіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Вихованець Марії Тимофіївни, яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин та за межами с. Лосятин та передати дані ділянки 

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

кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", ст. 14 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Вихованець Марії Тимофіївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,1551 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0759 в с. Лосятин; 

- 0,1300 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1244 за межами с. Лосятин, яка 

утворилася внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1163; 

- 0,2367 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1232 за межами с. Лосятин, 

       яка утворилася внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1584. 

2. Передати гр. Вихованець Марії Тимофіївні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площами:  
- 0,1551 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0759 в с. Лосятин; 

- 0,1300 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1244 за межами с. Лосятин; 

- 0,2367 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1232 за межами с. Лосятин. 

3. Зобов’язати гр. Вихованець Марію Тимофіївну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

4. В зв’язку з поділом об’єктів нерухомого майна здійснити відповідні дії щодо закриття розділу 

Державного реєстру речових прав та скасування реєстраційного номеру земельної ділянки 

площею 16,4500 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1584, яка поділилась на 

земельні ділянки площею 0,1665 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1329, площею 

0,1530 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1418, площею 0,2367 за кадастровим 

номером 6123484700:01:001:1232 та площею 15,8938 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1423. 

5. Зареєструвати речові права на земельну ділянку комунальної власності площею 15,8938 га за 

кадастровим номером 6123484700:01:001:1423 у встановленому законодавством порядку 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
                  Совбецька Наталія 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «  18 »  лютого 2022 року                                   № 1726 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,2577 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лосятин, 

гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Варшавська, 67 гр. Рубля В'ячеслава 

Вікторовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища , Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,2577 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0742 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2577 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0742 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Рубля В'ячеслава Вікторовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

            

          Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

                   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1727 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства 

площами 0,2204 га, 0,2588 га в с. Лосятин та 

площами 0,1659 га, 0,1665, 0,1530 га за межами 

с. Лосятин,  гр. Іськову Петру Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 96, гр. Іськова Петра Васильовича, який 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства та передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б 

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

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

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

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Іськову Петру Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площами: 

- 0,2204 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1249 в с. Лосятин, яка утворилася 

внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 6123484700:01:001:1163; 

- 0,2588 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1285 в с. Лосятин, яка утворилася 

внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 6123484700:01:001:1139; 

- 0,1659 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1340 за межами с. Лосятин, яка 

утворилася внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1592; 

- 0,1665 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1329 за межами с. Лосятин, яка 

утворилася внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1584;  

- 0,1530 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1418 за межами с. Лосятин, яка 

утворилася внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1584. 

2. Передати гр. Іськову Петру Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площами: 

- 0,2204 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1249 в с. Лосятин; 

- 0,2588 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1285 в с. Лосятин; 

- 0,1659 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1340 за межами с. Лосятин; 

- 0,1665 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1329 за межами с. Лосятин;  

- 0,1530 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1418 за межами с. Лосятин. 

3. Зобов’язати гр. Іськова Петра Васильовича зареєструвати речові права на земельні ділянки у 

встановленому законодавством порядку. 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

  

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «18» лютого 2022 року                                     № 1728 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площами 0,2143 га площею 

0,2987 га в с. Борщівка та площею 0,4284 га 

за межами с. Борщівка, гр. Домніцькому 

Леоніду Володимиировичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, гр. Домніцького Леоніда Володимировича, 

який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка та за межами с. 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Домніцькому Леоніду Володимировичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства:  

- площею 0,2143 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0035 в с. Борщівка; 

- площею 0,2987 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0033 в с. Борщівка, 

- площею 0,4284 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1400 за межами с. 

Борщівка, яка утворилася внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1607. 

 

2. Передати гр. Домніцькому Леоніду Володимировичу безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,2143 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0035 в с. Борщівка; 

- площею 0,2987 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0033 в с. Борщівка, 

- площею 0,4284 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1400 за межами с. 

Борщівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Домніцького Леоніда Володимировича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                         Василь БОЙКО 
                 Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1729 

Про надання дозволу на виготовлення детального 

плану території власних земельних ділянок 

загальною площею 0,1925 га для розміщення та 

експлуатації об'єктів дорожнього сервісу в м. Почаїв, 

вул. Радивилівська,   гр. Бариш Христині Романівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 1/15, гр. Бариш Христини 

Романівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території для розміщення та 

експлуатації об'єктів дорожнього сервісу в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 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. Бариш Христині Романівні на виготовлення детального плану території 

власних земельних ділянок загальною площею 0,1925 га для розміщення та експлуатації 

об'єктів дорожнього сервісу в м. Почаїв вул. Радивилівська. 

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. 

Бариш Христину Романівну. 

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. Бариш Христині Романівні, згідно чинного законодавства визначити ліцензовану 

проектну організацію – розробника детального плану території для укладення відповідної 

угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації 

відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в 

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
                      

                  Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1730 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної 

власності площею 4,9937 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в м. Почаїв вул. Промислова, 5 

 

Керуючись  ст. 12, п.2 ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст. 25, ст.56 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою 

ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, площею 4,9937 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3797 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 

чотири земельні ділянки площами 4,7157 га, 0,1200 га, 0,0871 га, 0,0709 га (згідно з 

розрахунками потреби площі земельних ділянок для нежитлових виробничих будівель 

складу) в м. Почаїв,  вул. Промислова, 5 без зміни цільового призначення. 

 

2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження чергової сесії. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 

 

 

Міський голова                                                                           Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                                       № 1731 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 0,1350 га для 

будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18 

гр. Трофимлюку Василю Євсевійовичу  

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, гр. Трофимлюка Василя Євсевійовича, який 

просить надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. 

Почаїв, вул. Фабрична, 18, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель”, п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення 

Почаївської міської ради восьмого скликання № 1509 від 23.12.2021 року «Про визначення 

переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу  

та обтяжені об’єктами нерухомого майна», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань 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. Трофимлюку Василю Євсевійовичу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,1350 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3469 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична, 18.  

 

2. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 

Почаївської міської ради. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 

Міський голова                                                                            Василь БОЙКО 
 

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                                       № 1732 

Про погодження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

площею 0,0128 га в м. Почаїв по вул. 

Шевченка, 29 в та її продаж гр. Сіморі 

Ользі Іванівні 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

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

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

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних 

ділянок  із залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

несільськогосподарського призначення, площею 0,0128 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3385 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в м. Почаїв по вул. Шевченка, 29в. 

2. Продати гр. Сіморі Ользі Іванівні земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення площею 0,0128 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3385 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

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

Шевченка, 29в, за 11550,50 грн. (одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 50 коп.), 

що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 90,24 грн. 

(дев’яносто гривень 24 коп.). 

3. Гр. Сіморі Ользі Іванівні провести оплату згідно з діючим законодавством  та укласти з 

Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1733 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0447 га для 

будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 5/2 

ФО-П Боцюку Івану Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 51, ФО-П Боцюка Івана 

Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Почаїв, вул. Возз’єднання, 5/2, керуючись ст.12, 93, 118,123,124,125 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25, 50 

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл  ФО-П Боцюку Івану Івановичу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0447 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 5/2, 

за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі житлової 

та громадської забудови, в межах населеного пункту.  

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                 Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

  П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                                        № 1734 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в  м. 

Почаїв,  вул. Гагаріна, 1,  гр. Кульчинській Зої 

Борисівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 1, гр. Кульчинської Зої 

Борисівни, 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. Гагаріна, 1, керуючись п.а ч.1 

ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Кульчинській Зої Борисівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 

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

Гагаріна, 1, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

               

                

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року                           № 1741 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2786 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 

гр. Олянюку Анатолію Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 58, гр. Олянюка Анатолія 

Андрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Старотаразька, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Олянюку Анатолію Андрійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2786 га для 

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

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Капрічук Олена 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                          № 1742 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0437 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Липова, гр. 

Онуку Олегу Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Онука Олега Васильовича, який просить 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

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

керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Онуку Олегу Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0437 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Капрічук Олена 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                        № 1743 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0975 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 

гр. Соколовській Тетяні Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительким. Почаїв, вул. Юридика, 25, гр. Соколовської Тетяни 

Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Старотаразька, 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. Соколовській Тетяні Володимирівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0975 га для 

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

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Капрічук Олена 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                       № 1744 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1018 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 

гр. Цісар Варварі Феофанівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 63, гр. Цісар Варвари 

Феофанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Старотаразька, 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. Цісар Варварі Феофанівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1018 га для ведення 

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

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Капрічук Олена 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року       № 1745 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1528 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, 

гр. Сірик Галині Богданівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Тиха, 4, гр. Сірик Галини Богданівни, яка 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

Варшавська, 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. Сірик Галині Богданівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1528 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 . 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року       № 1746 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0500 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, 

гр. Підгурській Марії Богданівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Тиха, 4, гр. Підгурської Марії 

Богданівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Варшавська, 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. Підгурській Марії Богданівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0500 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                          № 1747 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проeкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1790 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами 

населеного пункту на території 

Почаївської міської ради, гр. 

Козачевській Людмилі Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 13, гр. Козачевської 

Людмили Сергіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населеного пункту на території Почаївської міської ради, керуючись 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Козачевській Людмилі Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1790 га для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 

пункту на території Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу, землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року          № 1748 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проeкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0267 га для індивідуального 

садівництва в м. Почаїв, вул. Стефаника, 

гр. Домницькому Андрію Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 41, гр. Домницького Андрія 

Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Стефаника, 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. Домницькому Андрію Івановичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0267 га для 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Стефаника, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022року                     № 1749 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0875 га для індивідуального 

садівництва в м. Почаїв, вул. 

Грушевського, гр. Кухаревичу Андрію 

Олексійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського, 22, гр. Кухаревича Андрія 

Олексійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Грушевського, 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. Кухаревичу Андрію Олексійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0875 га для 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Грушевського, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року                             № 1750 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0084 га для індивідуального 

садівництва в м. Почаїв, вул. Спортивна, 

гр. Нечипоруку Ростиславу 

Олексійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 9/1, гр. Нечипорука Ростислава 

Олексійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Грушевського, 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. Нечипоруку Ростиславу Олексійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0084 га для 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Спортивна, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022року                                        № 1751 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального 

садівництва в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, гр. Кималко Раїсі 

Іванівні  

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54, гр. Кималко Раїси 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 

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. Кималко Раїсі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0608 га для індивідуального 

садівництва в м. Почаїв, вул. Радивилівська за рахунок земель не наданих у власність 

або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П'ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                                                    № 1752 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0200 га для індивідуального 

садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, 

гр. Крамарук Наталії Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя вул. Зелена, 15б, гр. Крамарук Наталії 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Крамарук Наталії Олександрівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0200 га для 

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

у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

        

       Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
                              

               Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 » лютого 2022 року                 № 1753 

 

Про затвердження детального плану 

території власної земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 62, гр. 

Бас Олександрі Іллівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 19, гр. Бас Олександри 

Іллівни, яка просить затвердити детальний план території власної земельної ділянки для 

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

Почаїв, вул. Фабрична, 62, 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. Бас Олександрі Іллівні детальний план території власної земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд площею 0,1000 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:0092 в м. Почаїв вул. Фабрична, 62. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 » лютого 2022 року                 № 1754 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка 

 

Розглянувши детальний план території для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд, 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 та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд площею 0,2000 га в м. Почаїв вул. 

Шалівка. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П'ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                                                    № 1755 

 

Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки на яку поширюється право 

сервітуту для обмеженого користування в м. 

Почаїв, вул. Кременецька, гр. Стравінській 

Олександрі Петрівні  

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту для обмеженого користування, 

керуючись статтями 12, 79-1, 83, 98-102, 184, 186 Земельного Кодексу України, статтями 22, 

25, 55-1 Закону України «Про землеустрій», ст.. 21 Закону України «Про державний 

земельний кадастр»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії 

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

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

 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити гр. Стравінській Олександрі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту для обмеженого користування площею 0,1740 га для паркування автомобілів, в 

тому числі площею 0,0233 га на право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху в 

межах земельної ділянки за кадастровим номером 6123410500:02:001:4043 в м. Почаїв, вул. 

Кременецька. 

2.  Гр. Стравінській Олександрі Петрівні відповідно до чинного законодавства:  

- затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки, на яку поширюється право сервітуту; 

- укласти із Почаївською міською радою договір про встановлення безоплатного 

земельного сервітуту строком на 49 років; 

- забезпечити здійснення державної реєстрації права користування (сервітуту) у 

встановленому законодавством порядку; 

 - використовувати земельну ділянку з урахуванням наявних обмежень, відповідно до 

вимог законодавства та умов договору. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

  Міський голова                                                                            Василь БОЙКО 
                 

Совбецька Наталія                



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                 № 1756 

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. Лосятинська, 42, гр. 

Заришнюк Марії Ігнатівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 42, гр. Заришнюк Марії 

Ігнатівни, 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. 
Лосятинська, 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. Заришнюк Марії Ігнатівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4037 для будівництва та 

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

Лосятинська, 42, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Заришнюк Марії Ігнатівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4037 для будівництва 

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

вул. Лосятинська, 42. 

 

3. Зобов’язати гр.Заришнюк Марію Ігнатівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

             Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

     Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                           № 1757 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0710 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Миру, 5, гр. Домбровській Юлії 

Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 5, гр. Домбровської Юлії 

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 м. Почаїв, вул. Миру, 

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. Домбровській Юлії Петрівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0710 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4052 для будівництва 

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

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

 

2. Передати гр. Домбровській Юлії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0710 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4052 для будівництва 

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

вул. Миру, 5. 

 

3. Зобов’язати гр. Домбровську Юлію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                    № 1758 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Грушевського, 22, гр. Кухаревичу 

Андрію Олексійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського, 22, гр. Кухаревича Андрія 

Олексійовича, 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. 

Грушевського, 22 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись  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", ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кухаревичу Андрію Олексійовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4038 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Грушевського, 22, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Кухаревичу Андрію Олексійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4038 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Грушевського, 22. 

 

3. Зобов’язати гр. Кухаревича Андрія Олексійовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                         № 1759 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0921 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Т. Шевченка, 32, гр. Кухаревич 

Ользі Мілетіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 8, гр. Кухаревич Ольги 

Мілетіївни, 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. Т. 

Шевченка, 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. Кухаревич Ользі Мілетіївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0921 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4044 для будівництва 

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

вул. Т. Шевченка, 32, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Кухаревич Ользі Мілетіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0921 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4044 для будівництва 

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

вул. Т. Шевченка, 32. 

 

3. Зобов’язати гр. Кухаревич Ольгу Мілетіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                           № 1760 

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. Липова, 17, гр. Онуку Олегу 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Онука Олега Васильовича, який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 17 та передати дану 

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

ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Онуку Олегу Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4059 для будівництва 

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

вул. Липова, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Онуку Олегу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4059 для будівництва 

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

вул. Липова, 17. 

 

3. Зобов’язати гр. Онука Олега Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                          № 1761 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0642 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Наливайка, 17а, гр.  Панчук 

Ользі Станіславівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 17а, гр. Панчук Ольги 

Станіславівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Наливайка, 17а 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 Ользі Станіславівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0642 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4036 для будівництва 

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

вул. Наливайка, 17а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Панчук Ользі Станіславівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0642 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4036 для будівництва 

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

вул. Наливайка, 17а. 

 

3. Зобов’язати гр. Панчук Ольгу Станіславівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                 Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                   № 1762 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0311 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Наливайка, 17, гр.  Пекні Тетяні 

Станіславівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 17, гр. Пекни Тетяни 

Станіславівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Наливайка, 17 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Пекні Тетяні Станіславівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0311 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4017 для будівництва 

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

вул. Наливайка, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Пекні Тетяні Станіславівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0311 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4017 для будівництва 

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

вул. Наливайка, 17. 

 

3. Зобов’язати гр. Пекну Тетяну Станіславівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                          № 1763 

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. Т. Шевченка, 30, гр. Петровській 

Валентині Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Т. Шевченка, 30, гр. Петровської 

Валентини 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 м. Почаїв, вул. Т. 

Шевченка, 30 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Петровській Валентині Степанівні технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4033 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Т. Шевченка, 30, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Петровській Валентині Степанівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4033 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Т. Шевченка, 30. 

 

3. Зобов’язати гр. Петровську Валентину Степанівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                         № 1764 

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. Злуки, 69, гр.  Поліш Людмилі 

Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 69, гр. Поліш Людмили 

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 м. Почаїв, вул. 

Злуки, 69 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. Поліш Людмилі Степанівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4060 для будівництва 

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

вул. Злуки, 69, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Поліш Людмилі Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4060 для будівництва 

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

вул. Злуки, 69. 

 

3. Зобов’язати гр. Поліш Людмилу Степанівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                      № 1765 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0728 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Заньковецької, 10, гр. Скавронюк 

Олені Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Заньковецької, 10, гр. Скавронюк Олени 

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 м. Почаїв, вул. 

Заньковецької, 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. Скавронюк Олені Степанівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0728 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4047 для будівництва 

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

вул. Заньковецької, 10, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Скавронюк Олені Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0728 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4047 для будівництва 

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

вул. Заньковецької, 10. 

 

3. Зобов’язати гр. Скавронюк Олену Степанівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                           № 1766 

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, 17, гр.  Іщуку Руслану 

Володимировичу 

 

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

Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Галицька, 17 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Іщуку Руслану Володимировичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4065 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Галицька, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Іщуку Руслану Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4065 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Галицька, 17. 

 

3. Зобов’язати гр. Іщука Руслана Володимировича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                          № 1767 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

у зв’язку із зміною площі та конфігурації меж 

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. Гудзяк 

Людмилі Семенівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд. 25 кв. 46, гр. Гудзяк 

Людмили Семенівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, 

керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Гудзяк Людмилі Семенівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв’язку із 

зміною площі та конфігурації меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

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.  

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 »  лютого 2022 року             № 1768 
 

Про внесення змін в п.2 рішення  

№ 2538 від 31.07.2020 р. п’ятдесят восьмої сесії 

сьомого скликання Почаївської міської ради 

гр. Чижу Василю Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Чайковського, 11, гр. Чижа Василя 

Васильовича, який просить внести зміни в п.2 рішення № 2538 від 31.07.2020р. п’ятдесят 

восьмої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради у зв’язку із допущенням 

технічної помилки в рішенні, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 та ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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 п.2 рішення № 2538 від 31.07.2020р. п’ятдесят восьмої сесії сьомого 

скликання Почаївської міської ради та викласти його в наступній редакції: «Надати 

дозвіл гр. Чижу Василю Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1517 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. Чайковського, за рахунок земель не наданих 

у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі.» 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.     

  
 

 

       Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
           Капрічук Олена 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 »  лютого 2022 року             № 1769 
 

Про внесення змін в рішення  

№ 318 від 31.03.2021 р. четвертої  сесії 

восьмого скликання Почаївської міської ради 

гр. Лящук Івану Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. М.Вовчка, 12а, гр. Лящука Івана 

Миколайовича, який просить внести зміни в рішення № 318 від 31.03.2021р. четвертої 

сесії восьмого скликання Почаївської міської ради, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 

України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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 № 318 від 31.03.2021р. четвертої сесії восьмого скликання 

Почаївської міської ради, та викласти  в наступній редакції: «Надати дозвіл гр. Лящуку 

Івану Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0266 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. М. Вовчка, за рахунок земель не наданих у власність або 

постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту, в тому числі ріллі.» 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.     

  
 

            Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 
           Капрічук Олена 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                       № 1770 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства площею 

0,1710 га в с. Старий Тараж та площею 0,7940 

га в с. Комарин, гр. Гоцкалюку Віталію 

Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Садова, 9, гр. Гоцкалюка Віталія 

Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Старий Тараж та с. Комарин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Гоцкалюку Віталію Михайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1710 га в с. Старий Тараж та площею 0,7940 га в 

с. Комарин, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 

ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Олейнік Микола 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «18 »  лютого 2022 року                         № 1771 

                 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,6915 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, гр. 

Мельничук Тетяні Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Мельничук Тетяни Василівни, 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,  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. Мельничук Тетяні Василівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6915 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Олейнік Микола 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                          № 1772 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1759 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарин, гр. Притулі 

Олександру Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Притули Олександра Олександровича, який 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 

керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Притулі Олександру Олександровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1759 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Олейнік Микола 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року       № 1773 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2055 га 

та площею 0,5081 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Тараж, 

гр.  Шилюк Антоніні Йосипівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 42, гр.  Шилюк Антоніни 

Йосипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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”, 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. Шилюк Антоніні Йосипівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2055 га та площею 0,5081 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Олейнік Микола 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року       № 1774 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3793 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарин, гр. Члек Ірині 

Олегівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 150, гр. Члек Ірини Олегівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,  

керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Члек Ірині Олегівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3793 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не наданих у власність або 

постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 . 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Олейнік Микола 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                                                 № 1775 

      

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий 

Тараж, вул. Колгоспна, 13, гр. Бондару Миколі 

Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж,  вул. Колгоспна, 13, гр. Бондара Миколи 

Олександровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

вул. Колгоспна, 13 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. Бондару Миколі Олександровичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0409 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 13, землі житлової та громадської забудови, в 

межах населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0409 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 13. 

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                 Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                        № 1776 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 21, гр. 

Прокоповичу Руслану Ростиславовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 3/37 гр. Прокоповича 

Руслана Ростиславовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

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

Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 21 та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Прокоповичу Руслану Ростиславовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0007 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 21, землі житлової та громадської забудови, в 

межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Прокоповичу Руслану Ростиславовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0007 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 21. 

 

3. Зобов’язати гр. Прокоповича Руслана Ростиславовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                          № 1777 

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. Зарічна, 80, гр. Сіморі 

Анатолію Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 80, гр. Сімори Анатолія 

Олександровича, 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. 

Зарічна, 80 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сіморі Анатолію Олександровичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0086 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарин, вул. Зарічна, 80, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сіморі Анатолію Олександровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0086 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарин, вул. Зарічна, 80. 

 

3. Зобов’язати гр. Сімору Анатолія Олександровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
 

Олейнік Микола 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                                                      № 1778

  

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 23, гр. 

Фарині Сергію Юрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 23, гр. Фарини Сергія 

Юрійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

вул. Колгоспна, 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. Фарині Сергію Юрійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0493 для будівництва 

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

Тараж, вул. Колгоспна, 23, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Фарині Сергію Юрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0493 для будівництва 

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

Тараж, вул. Колгоспна, 23. 

 

3. Зобов’язати гр. Фарину Сергія Юрійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
Олейнік Микола 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року        № 1779 

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. Польова, 10, гр. Хомиці Ніні 

Юріївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Львів, вул. Олени Степанівни 1 кв. 7, гр. Хомиці Ніни 

Юріївни, 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. 

Польова, 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. Хомиці Ніні Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:002:1001 для будівництва та 

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

вул. Польова, 10, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Хомиці Ніні Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:002:1001 для будівництва та 

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

вул. Польова, 10. 

 

3. Зобов’язати гр. Хомицю Ніну Юріївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                 № 1780 

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 у спільну 

сумісну власність в с. Комарин, вул. Польова, 51, гр.  

Флейшман Юрію Олександровичу, гр. Флейшман 

Валентині Григорівні 

 

Розглянувши заяву жителів с. Комарин, вул. Польова, 51, гр. Флейшман Юрія 

Олександровича, гр. Флейшман Валентини Григорівни, 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 с. Комарин, вул. Польова, 51 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. Флейшман Юрію Олександровичу та гр. Флейшман Валентині Григорівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 

6123488200:02:008:0004 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у спільну сумісну в с. Комарин, вул. Польова, 51, землі 

житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Флейшман Юрію Олександровичу та гр. Флейшман Валентині Григорівні 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим 

номером 6123488200:02:008:0004 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Комарин, вул. Польова, 51. 

 

3. Зобов’язати гр. Флейшман Юрія Олександровича та гр. Флейшман Валентині Григорівні  

зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                       № 1781  

  

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. Зарічна, 150, гр. Члек Ірині Олегівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин,  вул. Зарічна, 150, гр. Члек Ірини Олегівни, 

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. Комарин, вул. 

Зарічна, 150 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. Члек Ірині Олегівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0041 для будівництва та 

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

вул. Зарічна, 150, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Члек Ірині Олегівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0041 для будівництва та 

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

вул. Зарічна, 150. 

 

3. Зобов’язати гр. Члек Ірину Олегівну зареєструвати речові права на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Олейнік Микола 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 »  лютого 2022 року                                          № 1782 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

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

ведення особистого селянського господарства в  

с. Старий Тараж, гр. Бондару Миколі 

Олександровичу  

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 13, гр. Бондара Миколи 

Олександровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись п. б 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", ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

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

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

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Бондару Миколі Олександровичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  
- площею 0,1519 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2680, яка утворилася 

внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером 6123488200:01:001:2611; 

- площею 0,3617 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0406 в с. Старий Тараж, 

землі сільськогосподарського призначення,  в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Бондару Миколі Олександровичу безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1519 га за кадастровим 

номером 6123488200:01:001:2680 та площею 0,3617 га за кадастровим номером 

6123488200:02:001:0406 в с. Старий Тараж. 

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

ділянки у встановленому законодавством  порядку. 

4. В зв’язку з поділом об’єктів нерухомого майна здійснити відповідні дії щодо закриття 

розділу Державного реєстру речових прав та скасування реєстраційного номеру земельної 

ділянки площею 3,3068 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2611, яка 

поділилась на земельні ділянки площею 0,1511 га за кадастровим номером 

6123488200:01:001:2660, площею 0,1423 га за кадастровим номером 

6123488200:01:001:2675, площею 0,1519 за кадастровим номером 6123488200:01:001:2680 

та площею 2,8615 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2679. 

5. Зареєструвати речові права на земельну ділянку комунальної власності площею 2,8615 га 

за кадастровим номером 6123488200:01:001:2679 у встановленому законодавством 

порядку 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
Олейнік Микола   



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                     № 1783 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 1,2159 га, 0,2131 га та 0,1864 га для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території в с. Старий Тараж,  

гр. Ништі Юлії Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 59, гр. Ништи Юлії 

Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Старий Тараж, керуючись ст. 

12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 

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

пропозиції постійної 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. Ништі Юлії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1,2159 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2681, площею 0,2131 га за 

кадастровим номером 6123488200:01:001:2683 та площею 0,1864 га за кадастровим 

номером 6123488200:01:001:2685 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва в  с. Старий Тараж. 

 

2. Передати у власність гр. Ништі Юлії Василівні земельні ділянки  площею 1,2159 га за 

кадастровим номером 6123488200:01:001:2681, площею 0,2131 га за кадастровим 

номером 6123488200:01:001:2683 та площею 0,1864 га за кадастровим номером 

6123488200:01:001:2685 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в  

с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Ништу Юлію Василівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Олейнік Микола 

            

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 »  лютого 2022 року             № 1784 

ПРОЕКТ 
 

Про скасування рішення №2562 від 

27.08.2020р. п’ятдесят дев’ятої сесії сьомого 

скликання Почаївської міської ради та 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1873 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в 

с. Комарин, вул. Польова, гр. Герасимюк 

Мирославі Андріївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Кременець, вул. 107 Кременецької дивізії, 18/48, 

гр. Герасимюк Мирослави Андріївни, яка просить скасувати рішення № 2562 від 

27.08.2020р. п’ятдесят дев’ятої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради у зв’язку 

із тим, що Герасимюк Світлана Геннадіївна використала своє право безоплатної 

приватизації та надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Комарин, вул. Польова, керуючись ст. 12 

Земельного кодексу України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань 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 №2562 від 27.08.2020р. п’ятдесят дев’ятої сесії сьомого 

скликання Почаївської міської ради та надати дозвіл гр. Герасимюк Мирославі 

Андріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1873 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Комарин, вул. Польова, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.     

  
 

    Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

       Капрічук Олена 
 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ  

  
від  «18»  лютого 2022 року                                                          № 1785 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0349 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в селі 

Старий Почаїв, вул. Шевченка, 71а  гр. Хрущ 

Ользі Вікторівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 71а, гр. Хрущ Ольги 

Вікторівни, 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. Шевченка, 71а,  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. Хрущ Ользі Вікторівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 0,0349 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 71а, землі житлової 

та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

   Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

     Зубкевич Ольга 

                                                                        



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 » лютого  2022 року        № 1786 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) площею 

0,0250 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв, вул. 

Коцюбинського, гр. Будняку Ігору 

Афанасійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Коцюбинського, 11, гр. Будняка 

Ігора Афанасійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 

Коцюбинського, керуючись ст.12,79,107,118,120,121 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. Будняку Ігору Афанасійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0250 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв, вул. Коцюбинського, землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі рілля, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

     

       Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

           Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                        № 1787  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,8696 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв, вул. 

Лісовики, гр. Іващук Ганні Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 18, гр. Іващук Ганни 

Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 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. Іващук Ганні Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8696 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

Совбецька Наталія 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року          № 1788 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проeкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Ільницькій Валентині 

Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 22Г, гр. Ільницької 

Валентини Сергіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий 

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

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ільницькій Валентині Сергіївні на виготовлення проекту 

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

індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року                                        № 1789 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 

Сивулька, гр. Притулі Світлані 

Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 46, гр. Притули Світлани 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий 

Почаїв, вул. Сивулька, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Притулі Світлані Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 

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

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

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022року                                        № 1790 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 

Сивулька, гр. Пуренко Ірині Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 36а, гр. Пуренко Ірини 

Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий 

Почаїв, вул. Сивулька, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пуренко Ірині Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою 

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

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

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого  2022 року                                        № 1791 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 

Сивулька, гр. Слободян Андрію 

Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 4, гр. Слободяна Андрія 

Вікторовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий 

Почаїв, вул. Сивулька, 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. Слободяну Андрію Вікторовичу на виготовлення проекту 

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

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

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1792 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,2215 

га зі зміною виду цільового призначення із 

земель для іншого сільськогосподарського 

призначення на землі для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв 

вул. Радивилівська, 15 гр. Рожик Валентині 

Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 28, гр. Рожик Валентини 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 
категорії земель за основним цільовим призначенням із земель для іншого 

сільськогосподарського призначення на землі для ведення особистого селянського 

господарства в селі Старий Почаїв, вулиця Радивилівська, 15, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 81, 

116, 118, 121-123 Земельного Кодексу України, ст. 19, 22, 25, 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. Надати дозвіл гр. Рожик Валентині Олександрівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2215 га зі 

зміною виду цільового призначення в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням із земель для іншого сільськогосподарського призначення, кадастровий 

номер 6123487800:02:001:0936, на землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за адресою: село Старий Почаїв вулиця Радивилівська, 

15 за рахунок земельної ділянки запасу, з них, під господарськими будівлями і 

дворами. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                                                            № 1793 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0900 га для індивідуального садівництва 

в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 

гр. Савчуку Миколі Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Озеро, 20, гр. Савчука Миколи 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий 

Почаїв, вул. Радивилівська, 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. Савчуку Миколі Васильовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0900 га для 

індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                  Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                                             № 1794 

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. Гарлами, 13, гр.  

Пастощук Ользі Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Гарлами, 13, гр. Пастощук Ольги 

Володимирівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

вул. Гарлами, 13 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. Пастощук Ользі Володимирівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:003:0003 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. Передати гр. Пастощук Ользі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:003:0003 для будівництва 

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

Почаїв, вул. Гарлами, 13. 

 

3. Зобов’язати гр. Пастощук Ольгу Володимирівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                 № 1795 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 2, гр. 

Вілівчук Тетяні Григорівні  

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 34а, гр. Вілівчук 

Тетяни Григорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 
вул. Радивилівська, 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. Вілівчук Тетяні Григорівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0313 для будівництва 

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

Почаїв, вул. Радивилівська, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Вілівчук Тетяні Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0313 для будівництва 

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

Почаїв, вул. Радивилівська, 2. 

 

3. Зобов’язати гр. Вілівчук Тетяну Григорівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

             Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

     Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                 № 1796 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 4, гр. 

Степанець Миколі Григоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 34, гр. Степанця Миколи 

Григоровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 
вул. Радивилівська, 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. Степанець Миколі Григоровичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0311 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 4, землі житлової та громадської забудови, в 

межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Степанець Миколі Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0311 для будівництва 

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

Почаїв, вул. Радивилівська, 4. 

 

3. Зобов’язати гр. Степанець Миколу Григоровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

         Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1797 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,09 га для 

будівництва та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку за межами с. 

Будки на території Почаївської міської 

ради 

Розглянувши клопотання ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» про надання дозволу на 

виготовлення детального плану території, керуючись ст.12, ст.118 Земельного кодексу 

України, ст. 16, 18, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 

Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555, п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,09 га для будівництва та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

(щогла 50 м, на якій буде розміщено базову станцію стільникового зв’язку)  за межами с. 

Будки на території Почаївської міської ради. 

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

Почаївську міську раду. 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок                                                             

джерел не заборонених законом. 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, 

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

                 Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 » лютого 2022 року            № 1798 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,3000 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, гр. Бойку 

Володимиру Лук’яновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Бойка Володимира Лук’яновича, 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. Будки, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 
ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бойку Володимиру Лук’яновичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

ріллі, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

     
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

 
  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 » лютого 2022 року            № 1799 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 

0,4971 га та площею 0,3413 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Будки, гр. Хоптівській Галині Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Франка, 24, гр. Хоптівської Галини 

Олександрівни, 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. Будки, керуючись п.а ч.1 
ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Хоптівській Галині Олександрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,4971 га та площею 0,3413 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

     
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

 
  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого  2022 року       № 1800 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 2,25 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території  Почаївської міської ради, гр. Новосаду 

Леоніду Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л.Українки, 2, гр. Новосада Леоніда 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для 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», беручи до уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 

0115577 виданого Кременецькою РДА  від 26.12.1996 року за № 631 та свідоцтво про право 

на спадщину за законом від 05.04.2017р., спадкова справа № 66/2017, зареєстровано в реєстрі 

за № 404, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

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) розміром 2,25 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства «Весна» на території Почаївської міської ради.

   
2. Гр. Новосаду Леоніду Васильовичу виготовити технічну документацію із 

землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії на 

виконання цих робіт. 
3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження сесії Почаївської міської ради в установленому чинним законодавством 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

              Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого  2022 року       № 1801 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 2,25 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території  Почаївської міської ради, гр. Якимчук 

Ірині Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Діброва, Кременецького району, гр. Якимчук Ірини 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.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», беручи до уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 

0115171 виданого Кременецькою РДА від 26.12.1996 року за № 533 та свідоцтво про право 

на спадщину за законом від 02.03.2017р., спадкова справа № 12/2017, зареєстровано в реєстрі 

за № 145, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

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. Якимчук Ірині Миколаївні на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) розміром 2,25 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства «Весна» на території Почаївської міської ради. 

    
2. Гр. Якимчук Ірині Миколаївні виготовити технічну документацію із землеустрою в 

землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих 

робіт. 
 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку.     
 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого  2022 року       № 1802 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 1,01 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території  Почаївської міської ради, гр. 

Стрельчук Надії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Козаки, 22, гр. Стрельчук Надії Іванівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись 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», беручи 

до уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0059596 виданого 

Кременецькою РДА від 22.01.1997 року за № 591 та свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 07.06.2021р., спадкова справа № 61/2021, зареєстровано в реєстрі за № 688, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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. Стрельчук Надії Іванівні  на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) розміром 1,01 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства «Будки» на території Почаївської міської ради. 

    
2. Гр. Стрельчук Надії Іванівні виготовити технічну документацію із землеустрою в 

землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих 

робіт. 
 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку.     
 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П'ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                        № 1803 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами 

с. Комарівка, гр. Валігурі Галині 

Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола, 91М/44, гр. 

Валігури Галини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Галині Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Комарівка, за рахунок земельної 

ділянки комунальної власності, землі резервного фонду, землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі ріллі. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року       № 1804 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,2850 

га, 0,2362 га та 0,3576 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Бондаренко Любові Яківні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Дубова, 15, гр. Бондаренко Любов 

Яківни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бондаренко Любові Яківні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2850 га, 0,2362 га та 0,3576 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО  

 

 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1805 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,6412 га 

та площею 0,3188 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Подвірному Євгену Петровичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Зарічна, 4а, гр. Подвірного Євгена 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Подвірному Євгену Петровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,6412 га та 

площею 0,3188 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1806 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5576 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка, вул. Піщана, гр. 

Благовірному Максиму Миколайовичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 40, гр. Благовірного Максима 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Комарівка, вул. Піщана, 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. Благовірному Максиму Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5576 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, вул. Піщана, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1807 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4961 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, гр. Дармограю 

Василю Васильовичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Вовчики, 13, гр. Дармограя Василя 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Дармограю Василю Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4961 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «»  лютого 2022 року                    № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,5048 

га, 0,1618 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки, гр.  

Мельничуку Миколі Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Мельничука Миколи Петровича, 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, 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. Мельничуку Миколі Петровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5048 га, 

0,1618 га для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 

Капрічук Олена 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                            № 1809 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами    

0,4879 га та 0,4030 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Валігури, гр. 

Хижуку Борису Дмитровичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 4, гр. Хижука Бориса 

Дмитровича, 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. Хижуку Борису Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4879 га та 0,4030 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО  

 

Капрічук Олена 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                             № 1810 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,5000 

га, 0,4745 га, 0,4279 га та 0,1126 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Богуті Бронеславу Івановичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Миру, 25а, гр. Богути Бронеслава 

Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Богуті  Бронеславу Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5000га, 0,4745га, 0,4279 га 

та 0,1126 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                             № 1811 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1505 

га, 0,5541 га та 0,6022 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Вавренюк Аліні Ігорівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, гр. Вавренюк Аліни Ігорівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Вавренюк Аліні Ігорівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1505 га, 0,5541 га та 0,6022 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                       № 1812 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

площею  0,4957 га в с. Комарівка та 

площею 0,3801 га за межами с. Комарівка, 

гр. Додь Раїсі Олександрівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 36, гр. Додь Раїси 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Комарівка та за межами с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 

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

ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Додь Раїсі Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,4957 га в с. Комарівка та площею 0,3801 га за межами с. 

Комарівка на території Почаївської міської ради, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування та земельної ділянки комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1813 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,4000 

га, 0,2600 га, 0,3120 га та 0,1450 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Крамарук Аллі Дмитрівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Лесі Українки, 40, гр. Крамарук Алли 

Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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. Крамарук Аллі Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,4000 га, 0,2600 га, 0,3120 га 

та 0,1450 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року       № 1814 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,0937 

га, 0,5101 га, 0,0761 га та 0,1734 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Богуті Анатолію Івановичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Миру, 27, гр. Богути Анатолія Івановича, 

який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Богуті Анатолію Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,0937 га, 0,5101 га, 0,0761 

га та 0,1734 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

          Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1815 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,9752 га 

та площею 0,1528 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Тивонюк Людмилі Степанівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Дубова, 8, гр. Тивонюк Людмили 

Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Тивонюк Людмилі Степанівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,9752 га та 

площею 0,1528 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1816 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства площею 

0,5176 га в с. Будки та площею 0,7000 га за 

межами с. Будки, гр. Дармограй Ользі 

Анатоліївні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 13, гр. Дармограй Ольги 

Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Будки та за межами с. Будки, 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. Дармограй Ользі Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5176 га в с. Будки та площею 0,7000 га за межами с. Будки, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, та земельної 

ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, 

землі сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                            Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року       № 1817 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,0850 

га, 0,5100 га та 0,8300 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Валігурі Мифодію Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Л.Українки, 6а, гр. Валігури Мифодія 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Мифодію Петровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,0850 га, 

0,5100 га та 0,8300 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 

ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року       № 1818 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,4000 

га, 0,4000 га, 0,3200 га, 0,3000 га та 0,2500 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка, гр. Левчук Ользі 

Федотівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Шевченка, 25, гр. Левчук Ольги 

Федотівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Левчук Ользі Федотівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площами 0,4000 га, 0,4000 га, 0,3200 га, 

0,3000 га та 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 

ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

 
Капрічук Олена 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П'ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                        № 1819 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 

1,8500 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Гусаковському 

Руслану Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 7, гр. Гусаковського 

Руслана Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Гусаковському Руслану Олександровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,8500 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                           Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого 2022 року        № 1820 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2337 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка, вул. Шевченка, 18, гр. Жиглевич 

Світлані Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Кременець, вул. Климова, 21, гр. Жиглевич Світлани 

Сергіївни, яка просить 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, 18 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Жиглевич Світлані Сергіївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2337 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0312 для будівництва 

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

Комарівка, вул. Шевченка, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Жиглевич Світлані Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2337 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0312 для будівництва 

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

Комарівка, вул. Шевченка, 18. 

 

3. Зобов’язати гр. Жиглевич Світлану Сергіївну  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого 2022 року        № 1821 

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. Зарічна, 4а, гр.  Подвірному 

Євгену Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Зарічна, 4а, гр. Подвірного Євгена 

Петровича, 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. 

Зарічна, 4а, 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. Подвірному Євгену Петровичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0320 для будівництва 

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

Комарівка, вул. Зарічна, 4а, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Подвірному Євгену Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0320 для будівництва 

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

Комарівка, вул. Зарічна, 4а. 
 

3. Зобов’язати гр. Подвірного Євгена Петровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 18 » лютого 2022 року        № 1822 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Будки, вул. Травнева, 24, гр. Костюк Наталії 

Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Травнева, 22, гр. Костюк Наталії 

Михайлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Травнева, 24 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Костюк Наталії Михайлівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0407 для будівництва 

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

вул. Травнева, 24, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Костюк Наталії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0407 для будівництва 

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

вул. Травнева, 24. 

 

3. Зобов’язати гр. Костюк Наталію Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                                                       № 1823  

        

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Будки, вул. Дружби, 6, гр. Хоптівському 

Тарасу Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Дружби, 6, гр. Хоптівського Тараса 

Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Дружби, 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. Хоптівському Тарасу Васильовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0411 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. Передати гр. Хоптівському Тарасу Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0411 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Будки, вул. Дружби, 6. 

 

3. Зобов’язати гр. Хоптівського Тараса Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                 Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                                                   № 1824  

 

Про затвердження технічної документаціїіз 

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. Тиха 15, гр. Самойленко 

Тетяні Євтафіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Тиха, 15, гр. Самойленко Тетяни 

Євстафіївни, 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. 

Тиха, 15 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. Самойленко Тетяні Євстафіївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0305 для будівництва 

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

Комарівка, вул. Тиха, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Самойленко Тетяні Євстафіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0305 для будівництва та 

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

вул. Тиха, 15. 

 

3. Зобов’язати гр. Самойленко Тетяну Євстафіївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                 № 1825 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Будки, вул. Володимирська, 35, гр. 

Стояновському Ростіславу Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Володимирська, 35, гр. Стояновського 

Ростіслава Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Будки, вул. Володимирська, 35 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. Стояновському Ростіславу Васильовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0417 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Будки, вул. Володимирська, 35, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Стояновському Ростіславу Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0417 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Будки, вул. Володимирська, 35. 

 

3. Зобов’язати гр. Стояновського Ростіслава Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                 Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року                    № 1826 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,9370 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Будки, гр. Козак Марії Василівні 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, гр. Козак Марії Василівни, яка просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами с. Будки на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 

116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Козак Марії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,9370 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0757 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Будки на території Почаївської 

міської ради. 

 

2. Передати гр. Козак Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,9370 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0757 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Будки на території Почаївської 

міської ради. 

 
3. Зобов’язати гр. Козак Марію Василівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                  Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 18 » лютого 2022 року                                       № 1827 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,2049 га та площею 0,6500 га для 

ведення особистого селянського господарства в 

с. Комарівка, гр. Нікітюку Михайлу 

Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Діброва Кременецького району, гр. Нікітюка Михайла 

Степановича, 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, керуючись п.б 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. Нікітюку Михайлу Степановичу технічну документацію із 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,2049 га за 

кадастровим номером 6123481000:04:001:0314 та площею 0,6500 га за кадастровим 

номером 6123481000:04:001:0308 в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Нікітюку Михайлу Степановичу безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,2049 га за кадастровим 

номером 6123481000:04:001:0314 та площею 0,6500 га за кадастровим номером 

6123481000:04:001:0308 в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Нікітюка Михайла Степановича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством  порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18  » лютого  2022 року       № 1828 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 1,43 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території  Почаївської міської ради, гр. Градовій 

Людмилі Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Підзамче, Рівненської області, гр. Градової Людмили 

Петрівни, 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», беручи 

до уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0077230 виданого 

Кременецькою РДА від 29.08.1996 року за № 377 та свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 24.05.2016р., спадкова справа № 79/2016, зареєстровано в реєстрі за № 679, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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. Градовій Людмилі Петрівні на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) розміром 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства «Лідихівський» на території Почаївської міської 

ради. 

    
2. Гр. Градовій Людмилі Петрівні виготовити технічну документацію із землеустрою в 

землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії на виконання цих 

робіт. 
 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку.     
 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

         Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

             Капрічук Олена 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 » лютого 2022 року                         № 1829 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лідихів, вул. Мічуріна, 4б гр. Шелесту Василю 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Мічуріна, 4б, гр. Шелеста Василя 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

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

Мічуріна,4б 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. Шелесту Василю Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0583 для будівництва 

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

вул. Мічуріна, 4б, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Шелесту Василю Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0583 для будівництва 

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

вул. Мічуріна,4б. 

 

3. Зобов’язати гр. Шелеста Василя Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                   Заревняк Алла 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 » лютого 2022 року                         № 1830 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лідихів, вул. Центральна, 18, гр. Молінському 

Миколі Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Молінського Миколи Васильовича, який 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Центральна, 18 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. Молінському Миколі Васильовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0613 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Лідихів, вул. Центральна, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Молінському Миколі Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0613 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Лідихів вул. Центральна, 18. 

 

3. Зобов’язати гр. Молінського Миколу Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                  Заревняк Алла 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року                    № 1831 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 1,2147 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Лідихів, гр. Козлюк Оксані 

Георгіївні 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, гр. Козлюк Оксані Георгіївні, яка просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 

81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

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

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

1,2147 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0861 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради. 

 

2. Передати гр. Козлюк Оксані Георгіївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

1,2147 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0861 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради. 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                  Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                    № 1832 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 1,1323 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради, гр.  Остапчук Віті Дмитрівні 

Розглянувши заяву жительки с. Дружба Рівненської області, гр. Остапчук Віти 

Дмитрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської міської 

ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Остапчук Віті Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1,1323 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1011 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради. 

 

2. Передати гр. Остапчук Віті Дмитрівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

1,1323 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1011 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської  

міської ради. 

 
3. Зобов’язати гр. Остапчук Віту Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

 

                   Капрічук Олена                 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                    № 1833 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 1,1306 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради, гр. Пасічник Надії Павлівні 

Розглянувши заяву жительки с. Башарівка Рівненської області, гр. Пасічник Надії 

Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської міської 

ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Пасічник Надії Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1,1306 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1010 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради. 

 

2. Передати гр. Пасічник Надії Павлівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

1,1306 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1010 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської  

міської ради. 

 
3. Зобов’язати гр. Пасічник Надію Павлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

 

                  Капрічук Олена                 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                    № 1834 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 1,1306 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради, гр. Решетилу Степану Івановичу  

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Решетила Степана Івановича, який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 

81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Решетилу Степану Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 1,1306 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1008 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 

Почаївської міської ради. 

 

2. Передати гр. Решетилу Степану Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,1306 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1008 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 

Почаївської  міської ради. 

 
3. Зобов’язати гр. Решетила Степана Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

 

                  Капрічук Олена                 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                    № 1835 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,9156 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Лідихів на території Почаївської 

міської ради, гр. Ярмусю Віктору Васильовичу 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Ярмуся Віктора Васильовича, який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 

81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Ярмусю Віктору Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,9156 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1663 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 

Почаївської міської ради. 

 

2. Передати гр. Ярмусю Віктору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,9156 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1663 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 

Почаївської  міської ради. 

 
3. Зобов’язати гр. Ярмуся Віктора Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

 

                   Капрічук Олена                 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 » лютого 2022 року        № 1836 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) площею 

0,4500 га для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль, гр. 

Бирназ Некулаю Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 53, гр. Бирназа Некулая 

Васильовича, 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 за межами с. Ридомиль, 
керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бирназ Некулаю Васильовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4500 га для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в 

тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

     
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

 
                Кужель Святослав 

 

             

                    

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 18 » лютого 2022 року            № 1837 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2200 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, 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 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», ст.25 Закону України «Про землеустрій»,  враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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 0,2200 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в 

тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

     
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

              Кужель Святослав 

 

 
  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року       № 1838 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 2,11 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. Талалай 

Любові Василівні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Крутнів, вул. Бродська, 8, Кременецького району 

Тернопільської області, гр. Талалай Любові 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 ст.12 

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

ст.55 Закону України «Про землеустрій», ст. 3, 5, 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості)земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Свідоцтво про 

право на спадщину за законом, спадкова справа №151/2021 від 22.11.2021 р., враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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. Талалай Любові Василівні на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розміром 2,11 

в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства 

АПТ «Ридомиль» на території Почаївської міської ради.  

   

2. Зобов’язати  гр. Талалай Любов Василівну замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 

(ліцензії) на виконання цих робіт. 
 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку.  
 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

              



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                        № 1839 

                 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

площами 0,2635 га, 0,1614 га, 0,1293 га в с. 

Ридомиль та площею 0,9000 га за межами с. 

Ридомиль, гр. Бас Марії Олексіївні  

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 43, гр. Бас Марії Олексіївни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

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

та за межами с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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.  Бас Марії Олексіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площами 0,2635 га, 0,1614 га, 0,1293 га в с. Ридомиль, та площею 0,9000 

га за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування та земельної ділянки комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства, землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

              Кужель Святослав 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                                       № 1840 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,5732 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. 

Ридомиль, гр. Бас Любов Іванівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 31, гр. Бас Любові Іванівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бас Любові Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  площею 0,5732 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Ридомиль, за рахунок земельної ділянки 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

              Кужель Святослав 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого  2022 року                                          № 1841 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,2384 

га та 0,1351 га ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль, гр. 

Білорусу Віталію Петровичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Підгірна, 38, гр. Білоруса Віталія 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

за межами с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 

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

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

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Білорусу Віталію Петровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2384 га та 0,1351 га для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль, за рахунок 

земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

              Кужель Святослав 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                               № 1842 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,4113 

га, 0,1645 га та 0,3570 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Геналюк Раїсі Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Костишина, 2, гр. Геналюк Раїси 

Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Геналюк Раїсі Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4113 га, 0,1645 га, 0,3570  

га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

              Кужель Святослав 

 
 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                                № 1843 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,2040 

га та 0,1206 га ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. Кармазенко 

Степану Кузьмовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Лісна, 6, гр. Кармазенка Степана 

Кузьмовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Кармазенку Степану Кузьмовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,2040 га та 

0,1206 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                               №  1844 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1179 

га, 0,2425 га, 0,1740 га та 0,3885 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Ковальчук Людмилі 

Анатоліївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 14, гр. Ковальчук Людмили 

Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ковальчук Людмилі Анатоліївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1179 га, 

0,2425 га, 0,1740 га та 0,3885 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                                   № 1845 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,5046 га ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль, гр. 

Лахиті Івану Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 2, гр. Лахити Івана Івановича, 

який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Лахиті Івану Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  площею 0,5046 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Ридомиль, за рахунок земельної ділянки 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                                  №  1846 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,5971 га та 0,3271 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Нікіфорук Марії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Липова, 5, гр. Нікіфорук Марії 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Нікіфорук Марії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок лощами 0,5971 га та 0,3271  га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                      № 1847 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,2067 

га, 0,1725 га, 0,0978 га, 0,2083 га та 0,2578 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 проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Резнік Наталії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2067 га, 0,1725 га, 0,0978 

га, 0,2083 га та 0,2578 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                     № 1848 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,4087 

га, 0,1594 га та 0,1009 га ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 

Сиротюку Петру Михайловичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Даніва, 31, гр. Сиротюка Петра 

Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Сиротюку Петру Михайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4087 га, 

0,1594 га та 0,1009 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 

 

 
 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                                  № 1849 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5071 га 

для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль, гр. 

Шемелюку Івану Івановичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 5, гр. Шемелюка Івана 

Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Шемелюку Івану Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5071 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль, за рахунок земельної 

ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, 

землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 
                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                      № 1850 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2743 га 

для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль, гр. 

Юрчак Галині Олександрівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Підгірна, 34, гр. Юрчак Галини 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Юрчак Галині Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 0,2743 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль, за рахунок земельної 

ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, 

землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Кужель Святослав 

 
 

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 »  лютого 2022 року                      № 1851 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,3676 га 

та площею 0,2957 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль, гр. 

Кушніру Василю Петровичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 29, гр. Кушніра Василя 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Кушніру Василю Петровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2957 га та площею 0,3676 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 

                

 
 

 
                

                   



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 »  лютого 2022 року                                           № 1852 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площами 0,0988 га, 

0,1457 га, 0,1439 га, 0,4675 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Березі Віталію Васильовичу 

 
Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, гр. Берези Віталія Васильовича, який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль 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. Березі Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами: 

- 0,0988 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0913; 

- 0,1457 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0924; 

- 0,1439 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0935; 

- 0,4675 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0912, 

для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Березі Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площами: 

- 0,0988 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0913; 

- 0,1457 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0924; 

- 0,1439 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0935; 

- 0,4675 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0912, 

      для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати гр. Березу Віталія Васильовича зареєструвати речові права на земельні ділянки 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

     

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

               Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 »  лютого 2022  року                       № 1853 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,2846 га, 0,9322 га та 0,2781 га для 

ведення особистого селянського господарства в  

с. Ридомиль,  гр. Морозюк Ніні Іллічні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 99, гр. Морозюк Ніни 

Іллічни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Морозюк Ніні Іллічні  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

- площею 0,2846 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:9999 в с. Ридомиль; 

- площею 0,9322 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0987 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2781 га за кадастровим номером  6123486800:02:001:0999 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Морозюк Ніні Іллічні  безоплатно у власність земельні ділянки: 

- площею 0,2846 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:9999 в с. Ридомиль; 

- площею 0,9322 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0987 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2781 га за кадастровим номером  6123486800:02:001:0999  в с. Ридомиль 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

3. Зобов’язати гр. Морозюк Ніну Іллічну зареєструвати речові права на земельні ділянки 

у встановленому законодавством  порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Кужель Святослав    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                                                                    № 1854 

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. І. Франка, 12,  гр. Коровець 

Любові Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 12, гр. Коровець Любові 

Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд с. Ридомиль, вул. І. 

Франка, 12, керуючись п. б 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. Коровець Любові Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0998 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. І. Франка, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Коровець Любові Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0998 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. І. Франка, 12. 

 

3. Зобов’язати гр. Коровець Любов Іванівну 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. 
 
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Кужель Святослав     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18 » лютого  2022 року                       № 1855 

Про затвердження 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 та 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 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. Резнік Оксані Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,2498 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0986 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Резнік Оксані Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2498 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0986 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Березюкова, 20. 

 

3. Зобов’язати гр. Резнік Оксану Дмитрівну зареєструвати речові права 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. 
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Кужель Святослав     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого 2022 року                       № 1856 

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. Центральна, 105, гр. 

Шмигельському Івану Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 105, гр. Шмигельського 

Івана Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Центральна, 105, керуючись п. б 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. Шмигельському Івану Івановичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1001 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

в с. Ридомиль, вул. Центральна, 105, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шмигельському Івану Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1001 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

в с. Ридомиль, вул. Центральна, 105. 

 

3. Зобов’язати гр. Шмигельського Івана Івановича 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. 
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Кужель Святослав     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                    № 1857 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 1,6163 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Ридомиль на території Почаївської 

міської ради, гр. Крячку Івану 

Володимировичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, гр. Крячка Івана Володимировича, який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 

22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Крячку Івану Володимировичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 1,6163 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2648 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території 

Почаївської міської ради. 

 

2. Передати гр. Крячку Івану Володимировичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,6163 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2648 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території 

Почаївської  міської ради. 

 
3. Зобов’язати гр. Крячка Івана Володимировича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                  Капрічук Олена                 

 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року        № 1858 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1,5776 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради гр. Сороці Параскеві 

Василівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 1, Сороки Параскеви 

Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 

22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 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. Сороці Параскеві Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1,5776 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2559 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

2. Передати у власність гр. Сороці Параскеві Василівні земельну ділянку площею 1,5776 га 

за кадастровим номером 6123486800:01:001:2559 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 
 

3. Зобов’язати гр. Сороку Параскеву Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

         Кужель Святослав          



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 18  »  лютого 2022 року                                       № 1859 

Про затвердження технічної документації                                                                 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 12,3521 га для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення за межами с. 

Ридомиль з правом передачі невитребуваних 

земельних часток (паїв) в оренду ПП «Агро-Експрес-

Сервіс» 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять затвердити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського призначення за межами 

с. Ридомиль з правом передачі невитребуваних земельних часток (паїв) в оренду, керуючись, 

ст.13,25,55 Закону України «Про землеустрій», ст.13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок  земельних часток (паїв)» ст. 26 п.34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 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 із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 12,3521 га для ведення 

товарного сільськогосподарського призначення за межами с. Ридомиль з правом передачі 

невитребуваних земельних часток (паїв) в оренду ПП «Агро-Експрес-Сервіс» (згідно з 

додатком №1). 

2. Передати  в оренду ПП «Агро-Експрес-Сервіс» земельні ділянки загальною площею 

12,3521 га для ведення товарного сільськогосподарського призначення (невитребувані 

земельні частки (паї)) до моменту отримання власником (спадкоємцем) відповідних 

документів на право власності на нерухоме майно (земельну ділянку), але не більше 7 років,  

за межами с. Ридомиль (згідно з додатком №1). 

3. Встановити орендну плату в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в рік. 

4. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти від імені Почаївської міської ради 

договори оренди на строкове платне користування земельними ділянками (невитребуваними 

земельними частками (паями) з ПП «Агро-Експрес-Сервіс».                                                                                   

5. ПП «Агро-Експрес-Сервіс» провести реєстрацію договорів оренди земельних 

ділянок. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                 Совбецька Наталія 



ДОДАТОК  № 1                                                                                                                                                   

до рішення 15 сесії восьмого скликання                                                                                                                                                        

від 18 лютого 2022 р.   № 1859 

 

Список 
земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(невитребувані земельні частки (паї)) за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської 

ради 

 

№ 

п/п 

площа Кадастровий номер Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

спадкодавця 

масив ділянка 

1 1,6579 6123486800:01:001:2680 Фарина 

Марія 

Петрівна 

13 430 

2 1,4617 6123486800:01:001:2658 Шмигельська 

Ксенія 

Іванівна 

18 764 

3 1,8214 6123486800:01:001:2659 Морозюк 

Марфа 

Іванівна 

21а 980 

4 1,1279 6123486800:01:001:2655 Бас Михайло 

Никифорович 

16 607 

5 1,6663 6123486800:01:001:2657 Фарина 

Олександр 

Павлович 

10 384 

6 1,6723 6123486800:01:001:2656 Гладковський 

Ілля Іванович 

20 820 

7 1,4943 6123486800:01:001:2653 Кулініч 

Ганна 

Михайлівна 

14 468 

8 1,4503 6123486800:01:001:2654 Кулініч 

Лукина 

Михайлівна 

21 951 

Загальна площа: 12,3521 га 

 

Секретар міської ради                                                            Сергій Мамчур 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 » лютого 2022 року                  № 1860 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 2,38 в умовних 

кадастрових гектарах  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. Марчук 

Юлії Сергіївні 

 

        Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 

Марчук Юлії Сергіївни, 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.ст.25 

Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги сертифікат на право на земельну 

частку (пай) серії ТР № 0059994 та свідоцтво про право на спадщину за законом від 

25.08.2021 року, спадкова справа № 124/2021р., враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань 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. Марчук Юлії Сергіївні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки на території Почаївської міської 

ради. 

2. Гр. Марчук Юлії Сергіївні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 

земельного законодавства.  

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку.   

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

   Міський голова                                                                        Василь БОЙКО 

    Стахановська Лариса 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                        № 1861 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 2,38 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення  товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. Федіку 

Івану Михайловичу 

 

          Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 

Федіка Івана Михайловича, 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», беручи до уваги сертифікат на право на 

земельну частку (пай) серії ТР № 0059919 та свідоцтво про право на спадщину за 

заповітом від 17.02.2017 року, спадкова справа № 132/2017 р., враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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. Федіку Івану Михайловичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки на території Почаївської міської 

ради. 

2. Гр. Федіку Івану Михайловичу виготовити технічну документацію з урахуванням 

вимог земельного законодавства.  

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку.   

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

   

    Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 

       Стахановська Лариса 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року                   № 1862 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0714 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, вул. Джерельна, 

гр.  Скибі Ганні Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Джерельна, 15, гр. Скиби Ганни 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, вул. Джерельна, 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. Скибі Ганні Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0714 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лосятин, вул. Джерельна, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

                    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від  « 18 »  лютого 2022 року                                   № 1863 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

площею 0,9999 за межами с. Лосятин на 

території Почаївської міської ради, гр. 

Сохацькому Івану Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, гр. Сохацького Івана Андрійовича, який 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Лосятин 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 

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

ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Сохацькому Івану Андрійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,9999 га за межами с. Лосятин на території 

Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

                Капрічук Олена 

                     

 

 
 

 
 

 



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 » лютого 2022 року                        № 1864 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 

Левківці, 63 гр. Шевчуку Олегу 

Анатолійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Левківці, 63, гр. Шевчука Олега 

Анатолійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Лосятин, вул. Левківці, 63, 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. Шевчуку Олегу Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0754 для будівництва та 

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

вул. Левківці, 63, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Шевчуку Олегу Анатолійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0754 для будівництва та 

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

вул. Левківці, 63.  

3.  Зобов’язати гр. Шевчука Олега Анатолійовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

     Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

          Стахановська Лариса 



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1865 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Левківці, 85 гр. Гронь Федору 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Левківці, 85 гр. Гронь Федора 

Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Лосятин, вул. Левківці, 85, 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. Гронь Федору Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0751 для будівництва та 

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

вул. Левківці, 85, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Гронь Федору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0751 для будівництва та 

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

вул. Левківці, 85.  

3. Зобов’язати гр. Гронь Федора Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

     Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 

      

       



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року                         № 1866 

 

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. 

Жовтнева, 59, гр. Пасічник Катерині 

Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Жовтнева, 59, гр. Пасічник Катерини 

Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Лосятин, вул. Жовтнева, 59 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 Катерині Іванівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0765 для будівництва та 

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

вул. Жовтнева, 59, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Пасічник Катерині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0765 для будівництва та 

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

вул. Жовтнева, 59.  

 

3. Зобов’язати гр. Пасічник Катерину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Стахановська Лариса 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року                № 1867 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площами 0,1814 га, 

0,0600 га та 0,4994 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, гр. Рощинському Олександру 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Шевченка, 14, гр. Рощинського 

Олександра Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки 

безоплатно у власність, керуючись п.б ч.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. Рощинському Олександру Івановичу технічну документацію із 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,1814 га за 

кадастровим номером 6123484700:02:001:0719, площею 0,0600 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0718 та площею 0,4994 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0717 в с. Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Рощинському Олександру Івановичу безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1814 га за 

кадастровим номером 6123484700:02:001:0719, площею 0,0600 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0718 та площею 0,4994 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0717 в с. Лосятин. 

3. Зобов’язати гр. Рощинського Олександра Івановича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

     Міський голова                                                             Василь БОЙКО 
 

          



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року                       № 1868 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,1584 га, 0,1300 га, 0,2832 га та 0,2287 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр. Шевчуку Олегу 

Анатолійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Левківці, 63, гр. Шевчука Олега 

Анатолійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки безоплатно у 

власність, керуючись п.б ч.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. Шевчуку Олегу Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1584 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0752, площею 0,1300 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0753, площею 0,2832 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0756 та площею 0,2287 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0758 в с. Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шевчуку Олегу Анатолійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1584 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0752, площею 0,1300 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0753, площею 0,2832 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0756 та площею 0,2287 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0758 в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Шевчука Олега Анатолійовича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                          № 1869 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,3435 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Лосятин на території Почаївської 

міської ради, гр. Голубу Сергію Федоровичу 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Голуба Сергія Федоровича, який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами с. Лосятин на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 

81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Голубу Сергію Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,3435 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1216 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Лосятин на території Почаївської 

міської ради. 

 

2. Передати гр. Голубу Сергію Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3435 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1216 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лосятин на території 

Почаївської міської ради. 

 
3. Зобов’язати гр. Голуба Сергія Федоровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

                  Капрічук Олена 



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року                              № 1870 

 

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, 67, гр. Рубля 

В'ячеславу Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Варшавська, 67, гр. Рубля В'ячеслава 

Вікторовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лосятин, вул. Варшавська, 67 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 

п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0743 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. Передати гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0743 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Варшавська, 67.  

3. Зобов’язати гр. Рубля В'ячеслава Вікторовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

     Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 

         



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого  2022 року                            № 1871 

 

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. 

Надрічна, 41, гр. Чиж Ользі Георгіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 41, гр. Чиж Ольги 

Георгіївни, 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. Надрічна, 41, 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. Чиж Ользі Георгіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0755 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Надрічна, 41, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Чиж Ользі Георгіївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0755 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Надрічна, 41.  

 

3. Зобов’язати гр. Чиж Ольгу Георгіївну зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 

     Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

         Стахановська Лариса 



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 » лютого 2022 року     № 1872 

 

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. 

Жовтнева, 18а, гр. Чоп'як Марії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Жовтнева, 18а, гр. Чоп'як Марії 

Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лосятин, вул. Жовтнева, 18а, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 

п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Чоп'як Марії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0129 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Жовтнева, 18а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Чоп'як Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0129 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Жовтнева, 18а.  

 

3. Зобов’язати гр. Чоп'як Марію Іванівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Стахановська Лариса 



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 18 »  лютого 2022 року                 № 1873 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2015 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Лосятин, вул. Жотнева, 96, гр. Іськову 

Петру Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 96, гр. Іськова Петра 

Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лосятин, вул. Жовтнева, 96 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. Іськову Петру Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2015 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0762 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Жовтнева, 96, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

2. Передати гр. Іськову Петру Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2015 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0762 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 

вул. Жовтнева, 96.  

3. Зобов’язати гр. Іськова Петра Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

 
         Совбецька Наталія 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1874 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 0,2626 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. 

Ясна, 12 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, що надається ТОВ «Екофрутс» в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12, відповідно до статей 12, 201 Земельного 

кодексу України, статей 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 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 0,2626 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1560, що надається 

ТОВ «Екофрутс» в оренду, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12. 

2.  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2626 га за кадастровим 

номером 6123484700:01:001:1560 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12 складає  354985,83 грн. (триста 

п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 83 коп.). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1875 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 1,4362 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. 

Ясна, 12 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, що надається ТОВ «Екофрутс» в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12, відповідно до статей 12, 201 Земельного 

кодексу України, статей 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 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 1,4362 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1559, що надається 

ТОВ «Екофрутс» в оренду, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12. 

2.  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,4362 га за кадастровим 

номером 6123484700:01:001:1559 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12 складає  1941472,39 грн. (один 

мільйон дев’ятсот сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні 39 коп.). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1876 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 2,1982 га для 

рибогосподарських потреб за межами 

населеного пункту на території 

Почаївської міської ради 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, що надається Гронь Миколі Петровичу в оренду для рибогосподарських потреб за 

межами населеного пункту на території Почаївської міської ради, відповідно до статей 12, 

201 Земельного кодексу України, статей 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 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 2,1982 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0958, що надається 

Гронь Миколі Петровичу в оренду, для рибогосподарських потреб за межами 

населеного пункту на території Почаївської міської ради. 

2.  Нормативна грошова оцінка 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 складає  45996,54 грн. (сорок 

п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень 54 коп.). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1877 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 1,7024 га для 

рибогосподарських потреб за межами 

населеного пункту на території 

Почаївської міської ради 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, що надається Русняку Василю Іллічу в оренду для рибогосподарських потреб за 

межами населеного пункту на території Почаївської міської ради, відповідно до статей 12, 

201 Земельного кодексу України, статей 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 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 1,7024 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1007, що надається 

Русняку Василю Іллічу в оренду, для рибогосподарських потреб за межами 

населеного пункту на території Почаївської міської ради. 

2.  Нормативна грошова оцінка 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 складає  35622,11 грн. 

(тридцять п’ять  тисяч шістсот двадцять дві гривні 11 коп.). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 18 »  лютого 2022 року       № 1878 

 
Про внесення змін в рішення чотирнадцятої сесії 

Почаївської міської ради восьмого скликання № 1673 

від 23.12.2021 року «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності, на яку поширюється право 

земельного сервітуту орієнтовною площею 0,0922 га за 

межами населеного пункту с. Лосятин на території 

Почаївської міської ради, ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» 

 

  Керуючись ст.ст. 12, 98, 99, 100 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 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. Внести зміни в рішення чотирнадцятої сесії Почаївської міської ради восьмого скликання № 

1673 від 23.12.2021 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності, на 

яку поширюється право земельного сервітуту орієнтовною площею 0,0922 га за межами 

населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради, ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН», 

виклавши його в наступній редакції: 

1.1. Надати дозвіл ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності за 

кадастровим номером 6123484700:01:001:1012, на яку поширюється право строкового 

платного земельного сервітуту на право проходу та проїзду до орендованої земельної ділянки 

площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1017, орієнтовною площею 

0,0922 га за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради.  

1.2. Надати дозвіл ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» на укладення договору земельного сервітуту на 

земельну ділянку площею 0,0922 га із земельної ділянки комунальної власності за 

кадастровим номером 6123484700:01:001:1012 терміном на 49 років для права проходу та 

проїзду до орендованої земельної ділянки площею 0,5000 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1017 за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської 

міської ради. 

1.3. Встановити плату за користування земельною ділянкою в розмірі 3% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки щодо якої укладається договір земельного сервітуту. 

1.4. Зобов’язати ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» оформити в двомісячний термін технічну 

документацію із землеустрою та договір земельного сервітуту у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

1.5. Зобов’язати ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» провести державну реєстрацію права користування 

земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту в установленому законом порядку. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
                  Совбецька Наталія  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1879 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 0,9700 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Лідихів на території Почаївської міської ради, 

ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, ст.52 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 0,9700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123484100:01:001:0982, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Лідихівської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 0,9700 га, в т.ч. із «пасовища» - 0,9700 га на «рілля» - 0,9700 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1880 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 1,3600 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Лідихів на території Почаївської міської ради, 

ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, ст.52 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 1,3600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123484100:01:001:0950, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Лідихівської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 1,3600 га, в т.ч. із «пасовища» - 1,3600 га на «рілля» - 1,3600 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1881 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 1,3700 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 1,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2462, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 1,3700 га, в т.ч. із «пасовища» - 1,3700 га на «рілля» - 1,3700 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1882 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 2,1700 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 2,1700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2468, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 2,1700 га, в т.ч. із «пасовища» - 2,1700 га на «рілля» - 2,1700 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1883 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 2,5100 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 2,5100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2467, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 2,5100 га, в т.ч. із «пасовища» - 2,5100 га на «рілля» - 2,5100 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1884 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 3,1629 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 3,1629 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2623, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 3,1629 га, в т.ч. із «пасовища» - 3,1629 га на «рілля» - 3,1629 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1885 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 3,7500 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 3,7500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2459, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 3,7500 га, в т.ч. із «пасовища» - 3,7500 га на «рілля» - 3,7500 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1886 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 4,0000 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 4,0000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2624, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 4,0000 га, в т.ч. із «пасовища» - 4,0000 га на «рілля» - 4,0000 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1887 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 4,6260 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 4,6260 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2469, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 4,6260 га, в т.ч. із «пасовища» - 4,6260 га на «рілля» - 4,6260 га, без зміни категорії 

земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1888 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 13,2810 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 13,2810 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2397, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 13,2810 га, в т.ч. із «пасовища» - 13,2810 га на «рілля» - 13,2810 га, без зміни 

категорії земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1889 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 14,0000 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 14,0000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2539, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 14,0000 га, в т.ч. із «багаторічних насаджень» - 14,0000 га на «ріллю» - 14,0000 га, без 

зміни категорії земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 18 » лютого  2022 року                                              № 1890 

Про погодження проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної 

ділянки площею 37,9958 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами с. 

Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 

 

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», які просять погодити проект землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Ридомиль 

на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.10 ст. 186 Земельного кодексу України, 

ст.52 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь земельної ділянки площею 37,9958 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за кадастровим номером 6123486800:01:001:2392, що 

перебуває в оренді  ПП «Агро-Експрес-Сервіс», розташованої за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради (на території колишньої Ридомильської сільської ради) 

Кременецького району Тернопільської області, яким передбачено зміна виду угідь загальною 

площею 37,9958 га, в т.ч. із «пасовища» - 37,9958 га на «рілля» - 37,9958 га, без зміни 

категорії земель та цільового призначення земельної ділянки.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 
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	J:\РІШЕННЯ\№ 1741 Олянюк А.А над проект осг -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1742 Онук О.В.над. дозв.проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1743 Соколовська Т.В..над. дозв.проект ОСГ -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1744 Цісар В.Ф..над. дозв.проект ОСГ -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1745 Сірик Г.Б над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1746 Підгурська М.Б. над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1747 Козачевська Л.С. . дозв.проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1748 Домницький А.І над. дозв.проект САД..docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1749 Кухаревич А.О над. дозв.проект САД..docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1750 Нечипорук Р.О. над. дозв.проект САД..docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1751 Кималко Р.І. над проект сад.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1752 Крамарук Н.О. над. дозв.проект сад.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1753 Бас О.І. Фабрична, 62 затв дет план.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1754 Шалівка затв дет план.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1755 Стравінська О.П. сервітут Кременецька.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1756 Заришнюк М.І. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1757 Домбровська Ю.П. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1758 Кухаревич А.О. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1759 Кухаревич О.М. затв тех.буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1760 Онук О.В. затв теж буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1761 Панчук О.С. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1762 Пекна Т.С. затв тех бу.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1763 Петровська В.С. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1764 Поліш Л.С. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1765 Скавронюк О.С. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1766 Іщук Р.В. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1767 Гудзяк затв техн товарне із зміною.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1768 Чиж В.В. зміни в ріш.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1769 Лящук І.М. зміни в рішення.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1770 Тараж Гоцкалюк В.М. над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1771 Тараж Мельничук  Т.В над проект осг - -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1772 Тараж Притула О.О над проект осг -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1773 Старий Тараж Шилюк А.Й. над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1774 Тараж Члек І.О. над. дозв.проект ОСГ -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1775 Тараж Бондар М.О .затв тех буд -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1776 Тараж Прокопович Р. Р. затв тех док буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1777 Тараж Сімора А.О. затв тех буд -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1778 Тараж Фарина С.Ю .затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1779 Тараж Хомиця М.Ю. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1780 Тараж Флейшман затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1781 Тараж Члек І.О. зат. тех. буд..docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1782 Тараж Бондар М.О  затв тех ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1783 Тараж Ништа Ю.В затв техн пай.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1784 Тараж Герасимюк М.А. скасув в ріш і над дозвід проект буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1785 Старий Почаїв Хрущ О. В. над.тех.буд..docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1786 Старий Почаїв Будняк І.А. над тех осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1787 Старий Почаїв Іващук Г.М. над. дозв.проект ОСГ -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1788 Ільницька В.С.сад. дозв.проект САД..docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1789 Старий Почаїв Притула  С.М. над проект сад.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1790 Старий Почаїв Пуренко І.Д.над проект сад.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1791 Старий Почаїв Слободян А. В.над проект сад.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1792 Рожик В.О. дозв проект із зміною цільового осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1793 Старий Почаїв Савчук М.В. над дозвіл сад.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1794 Старий Почаїв Пастощук О.В. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1795 Старий Почаїв Вілівчук Т.Г. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1796 Старий Почаїв Степанець М.Г. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1797 дозв дет план Київстар.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1798 Будки Бойко В.Л. над тех осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1799 Будки Хоптівська Г.О. над тех осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1800 Валігури Новосад Л.В.над.товарне -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1801 Будки Якимчук І.М. над тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1802 Валігури Стрельчук Н.І.над.товарне -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1803 Комарівка Валігура Г.П над. дозв.проект ОСГ -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1804 Комарівка  Бондаренко Л.Я. над. дозв.проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1805 Будки Подвірний Є.П. над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1806 Будки  Благовірний М.М.над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1807 Будки Дармограй В.В. над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1808 Будки Мельничук М.П над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1809 Валігури Хижук Б.Д. над. дозв.проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1810 Комарівка  Богута Б.І над. дозв.проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1811 Комарівка  Вавренюк А. І. над. дозв.проект ОСГ - - - копия.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1812 Комарівка  Додь Р.О. над. дозв.проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1813 Комарівка  Крамарук А.Д. над. дозв.проект ОСГ - -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1814 Комарівка Богута А.І. над. дозв.проект ОСГ -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1815 Будки Тивонюк Л.С. над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1816 Будки Дармограй О.А. над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1817 Комарівка Валігура М.П. над. дозв.проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1818 Комарівка Левчук О.Ф над. дозв.проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1819 Комарівка Гусаковський Р. О. над. дозв.проект ОСГ -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1820 Будки Жиглевич С.С. затв буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1821 Будки Подвірний Є.П. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1822 Будки Костюк Н.М. зат тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1823 Будки Хоптівський Т.В .затв тех буд -.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1824 Будки Самойленко Т.Є. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1825 Будки Стояновський Р.В. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1826 Будки Козак М.В. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1827 Будки Нікітюк М.С. затв тех осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1828 Градова Л.П. над тех тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1829 Лідихів Шелест В.І. затв тех док буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1830 Лідихів Молінський М.В. затв тех буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1831 Лідихів Козлюк О.Г. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1832 Остапчук В.Д. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1833 Пасічник Н.П. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1834 Решетило С.І. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1835 Ярмусь В.В. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1836 Бирназ Н. В. над.тех ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1837 Ридомиль Бас В.Я. над тех док осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1838 Талалай Л. В. над.товарне.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1839 Ридомиль Бас М.О. на проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1840 Бас Л. І. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1841 Білорус В. П. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1842 Геналюк Р. М. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1843 Кармазенко С. К. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1844 Ковальчук Л. А. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1845 Лахита І. І. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1846 Нікіфорук М. І. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1847 Резнік Н. М. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1848 Сиротюк П. М. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1849 Шемелюк І. І. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1850 Юрчак Г. О. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1851 Кушнір В. П. над проект ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1852 Ридомиль Береза В.В. затв тех док осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1853 Морозюк Н. І. затв тех ОСГ.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1854 Коровець Л. І. затв буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1855 Резнік О. Д. затв буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1856 Шмигельський І.  І. затв буд.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1857 Ридомиль Крячко І.В. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1858 Сорока П. В. затв товарне.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1859 затв техн невитреб Агро-Експрес Сервіс.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1860 Марчук Ю.С. дозв. на пай.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1861 Федік І.М. дозвіл на пай.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1862 Скиба Г.І. над. дозв. проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1863 Лосятин Сохацький І.А. за межами над проект осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1864 Шевчук О.А. затв. тех. док. б-во.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1865 Гронь Ф.В. затв. тех. док. б-во.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1866 Пасічник К.І. затв. тех док б-во.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1867 Рощинський О.І. затв. тех. док. осг.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1868 Шевчук О.А. затв. тех. док. осг..docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1869 Лосятин Голуб С.Ф. затв тов.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1870 Рубля В.В. затв. тех. док. б-во.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1871 Чиж О.Г. затв. тех. док. б-во.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1872 Чопяк М.І. затв. тех. док. б-во.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1873 Іськов П.В. затв. тех. док. б-во.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1874 затв техн нормативна 0,2626 Екофрутс.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1875 затв техн нормативна 1,4362 Екофрутс.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1876 затв техн нормативна Гронь.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1877 затв техн нормативна Русняк.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1878 зміни ТОВ ЮФБ Лосятин дозв техн сервітут.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1879 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 0,97 Лідихів.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1880 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 1,36 Лідихів.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1881 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 1,3700 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1882 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 2,1700 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1883 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 2,5100 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1884 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 3,1629 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1885 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 3,7500 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1886 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 4,0000 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1887 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 4,6260 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1888 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 13,2810 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1889 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 14,0000 Ридомиль.docx
	J:\РІШЕННЯ\№ 1890 погодження проекту екол.-екон. обгрунт. 37,9958 Ридомиль.docx


