
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року №Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 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”, 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. Бас Любові Іванівні на виготовлення проєкту 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЕКТ

Про затвердження детального плану 
території 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 щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі 
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 щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року №Проєкт

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», п.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. 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 в 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 
площею 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 проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Білінчуку Віталію Валерійовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок площею 0,3328 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0950 та 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 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ Проєктвід « » лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 проєкту 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”, 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. Білорусу Віталію Петровичу на виготовлення проєкту 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.

Кужель Святослав



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 земельної ділянки площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, гр.
Білявському Олексію Анатолійовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 5, гр. Білявського Олексія 
Анатолійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 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 рішення 14 сесії Почаївської міської ради № 1530 від 23.12.2021 року «Про 
затвердження детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. М.Рожко - вул. Промислова», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Білявськикому Олексію Анатолійовичу 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, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЕКТ

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. Бойко 
Володимиру Лук'яновичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Бойко 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. Бойко 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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.

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 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід « » лютого 2022 року

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, землі 
сільськогосподарського призначення та земельної ділянки комунальної власності для 
ведення особистого селянського господарства, в межах населеного пункту, в тому 
числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 с. Комарівка, вул. Шевченка, 18, 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 0,0746 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 
0,0746 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

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, вул. 
Травнева, 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, вул. Травнева, 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3385 га для ведення 
особистого селянського господарства за 
межами с. Комарівка, гр. Нікітюку Борису 
Михайловичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Нікітюка Бориса 
Миколайовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 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", ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
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 Борису Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3385 га за кадастровим номером 
6123481000:01:005:0023 для ведення особистого селянського господарства за межами 
с. Комарівка на території Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського 
призначення.

2. Передати гр. Нікітюку Борису Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3385 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0023 для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Нікітюка Бориса Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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 6123481000:02:005:0029 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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. Комарівка, вул. Лісова, 4, 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність площами 
0,1372 га, 0,3439 га, 0,4523 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Дубова, 8, гр. Тивонюк Людмилі 
Степанівні, 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЕКТ

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 0,4917 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 6123481000:02:013:0423 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № Проєкт

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 Ірину Миколаївну виготовити технічну документацію із землеустрою в 
землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії0 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «____» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
умовах оренди в с. Старий Почаїв, вул. 
Коцюбинського, 7а, гр. Будняк Ользі 
Афанасіївні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Коцюбинського, 7а, гр. Будняк 
Ольги Афанасіївни, 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. Коцюбинського, 7а на умовах оренди, 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. Будняк Ользі Афанасіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на умовах оренди в с. Старий Почаїв, вул. 
Коцюбинського, 7а, 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.

Зубкевич Ольга



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» січня 2022 року №ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,5721 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Валігури, гр. 
Олещуку Василю Даниловичу

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, гр. Олещука Василя Даниловича, 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. Валігури на території Почаївської міської ради, 
керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Олещуку Василю Даниловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,5721 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

Карічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № Проєкт

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», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», беручи до уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 
00115577 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 га 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5322 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Валігури, гр. 
Оліщук Віті Миколааївні

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, гр. Оліщук Віти Миколаївни, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами 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. Оліщук Віті Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5322 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Валігури на території Почаївської 
міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в 
тому числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3317 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Валігури, гр. 
Оліщук Юлії Миколаївні

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, гр. Оліщук Юлії Миколаївни, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами 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. Оліщук Юлії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3317 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Валігури на території Почаївської 
міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в 
тому числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № Проєкт

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 га 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 (ліцензії0 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.

Олейнік Микола



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 площею 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 площею 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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

№ Проєкт

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Костишина, 2, гр. Геналюк Раїси 
Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Геналюк Раїсі Михайлівні на виготовлення проєкту 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, за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля.

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

Кужель Святослав



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 
земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, гр. Горевичу Руслану Васильовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 34, гр. Горевича Руслана Васильовича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 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 рішення 14 сесії Почаївської міської ради № 1530 від 23.12.2021 року «Про 
затвердження детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. М.Рожко - вул. Промислова», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Горевичу Руслану Васильовичу 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, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № Проєкт

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, Радивилівського району, 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 га 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 (ліцензії0 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
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 Вісильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:0001:0751 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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. 13 Квітня, 25 кв. 46, гр. Гудзяк Людмили 
Семенівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 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. 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території щодо зміни цільового призначення власних 
земельних ділянок загальною площею 0,1925 га із земель 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі 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 щодо зміни 
цільового призначення власних земельних ділянок із земель для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд та із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі 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 в м. Почаїв вул. Радивилівська, з 
метою зміни її цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
площею 2,7531 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 2,7531 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4023 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 
чотири земельні ділянки площами 2,4751 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.

Совбецька Наталія



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 земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Бригадна, 35, гр. Лесику 
Михайлу Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Наливайка, 18, гр. Лесика Михайла 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 35, керуючись 
ст.12,79,107,118, 120, 121 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 гр. Лесику Михайлу Івановичу 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. 
Бригадна, 35, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0447 га для 
будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі на умовах оренди в м. Почаїв, вул. 
Возз'єднання, 5/2
ФО-П Боцюку Івану Івановичу

№ ПРОЕКТ

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 в оренду 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 площею 0,0447 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі на умовах оренди 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

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 земельної ділянки площею 
0,0267 га для ведення 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 ведення 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 
ведення 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року №Проєкт

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.

Совбецька Наталія



ДОДАТОК № 1 
до рішення 15 сесії восьмого скликання 

від ___ лютого 2022р. № ____

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № проект

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.

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

Совбецька Наталія



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 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.

Капрічук Олена



від « ____ » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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, 96та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
п.б 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кармазенку Степану Кузьмовичу на виготовлення проєкту 
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 тому числі рілля.

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

Кужель Святолслав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022року №ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0608 га для ведення 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 ведення 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”, 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. Кималко Раїсі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0608 га для ведення 
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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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

№ Проєкт

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 14, гр. Ковальчук Людмили 
Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ковальчук Людмилі Анатоліївні на виготовлення проєкту 
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 тому числі рілля.

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

Кужель Святослав



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 земельної ділянки площею 
0,1796 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 площею 0,1796 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,5000 
га, 0,4745 га, 0,4279 га та 0,1126 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Богуті Брониславу Івановичу

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Миру, 25а, гр. Богути Бронислава 
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”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Богуті Брониславу Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 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.

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 0,2850 
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”, 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. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,1505 
га, 0,5541 га та 0,6022 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Вавренюк Аліні Ігорівні

№ ПРОЕКТ

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”, 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. Вавренюк Аліні Ігорівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 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.

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 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”, 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. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

Про надання дозволу 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, гр. Крамарук Аллі Дмитрівні

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 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 за межами 
населеного пункту с. Комарівка, площею 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.

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Богуті Анатолію Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 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.

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 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 земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Галині Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, за 
межами населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Капрічук 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 площею 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 площею 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.

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 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.

Совбецька Наталія



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 площею 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 площею 0,4000га, 0,4000га, 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» січня 2022 року № ПРОЕКТ

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. Комарівка, вул. Лісова, 4, 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у 
власність площею 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 проєкт 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.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 проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,2011 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0985 та 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 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЄКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022року №ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0875 га для ведення 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 проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення 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”, 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. Кухаревичу Андрію Олексійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0875 га для 
ведення 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документаціїіз 
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. Кухаревичу Андрію 
Олексійовичу, 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 Мілентіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 8, гр. Кухаревич Ольги 
Мілентіївни, 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 Мілентіївні 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 Мілентіївні 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 Мілентіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » січня 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства площею 
0,3676 га в с. Ридомиль та площею 0,2957 га за 
межами с. Ридомиль, гр. Кушніру Василю 
Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 29, гр. Кушніра Василя 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль та за межами с. Ридомиль, 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. Кушніру Василю Петровичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,2957 га в с. Ридомиль та площею 0,3676 за межами с. 
Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування та 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,5046 га ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль, гр. 
Лахиті Івану Івановичу

№ Проєкт

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 2, гр. Лахити Івана Івановича, 
який 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”, 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. Лахиті Івану Івановичу на виготовлення проєкту 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЄКТ

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

Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЄКТ

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

Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1551 га в с. Лосятин, площею 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", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, 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;
- 0,2367 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1232 за межами с. Лосятин, 

землі сільськогосподарського призначення.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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, 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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. Домницькому 
Леоніду Володимиировичу

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, гр. Домницького 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, землі сільськогосподарського призначення.

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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", 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. 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;
- 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, 

землі сільськогосподарського призначення.
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. Іськову Петру Васильовичу зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

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

Совбецька Наталія



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 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 не наданих у власність або постійне 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 проєкту 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,38 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.і ч.2 
ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Марчук Юлії Сергіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 2,38 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно сертифіката на право на 
земельну частку (пай) серії ТР № 0059994 та свідоцтва про право на спадщину за 
законом від 25.08.2021 року, спадкова справа № 124/2021 р., за реєстровим №961.

2. Гр. Марчук Юлії Сергіївні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року №Проєкт

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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Нагірянському Ігору Омеляновичу проєкт 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022року №ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0084 га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, провул. 
Шевченка, 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 ведення 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”, 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. Нечипорук Ростиславу Васильовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0084 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, провул. 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Нікіфорук Марії Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 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 тому числі рілля.

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

Кужель Святослав



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 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Липова, 17, гр. Онук Олегу 
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 17, гр. Онук 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. Онук 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. Онук 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. Онук 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 в Рівненській обл. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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



Л.В. Стахановська



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Тиха, 4, гр. Підгурської Марії Богданівні, 
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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,7054 га га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Борщівка, гр. Пілярчуку Олександру 
Вячеславовичу

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка вул. Заболотна, 22 гр. Пілярчук Олександра 
Вячеславовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Пілярчуку Олександру Вячеславовичу проєкт 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

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 
земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, гр. Процюку Олександру 
Валерійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 33, гр. Процюка Олександра 
Валерійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 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 рішення 14 сесії Почаївської міської ради № 1530 від 23.12.2021 року «Про 
затвердження детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. М.Рожко - вул. Промислова», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Процюку Олександру Валерійовичу 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, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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 проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова 
та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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 проєкт 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 проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,2115 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0988 та 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 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Резнік Наталії Миколаївні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2067 га, 0,1725 га, 
0,0978га, 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 тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від січня 2022 року ПРОЄКТ

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 речове право на земельну 
ділянку у встановленому законом порядку.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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. Решетило 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЕКТ

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 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.

Кужель Святослав



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 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, 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 площами 0,9000 га, 0,2635 га, 0,1614 га, 
0,1293 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.



Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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. Крячко 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. Крячко 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. Крячко 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. Крячко 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1932 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
Шевченка, 14 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 земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Шевченка, 14, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Рощинському Олександру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1932 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0749 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Лосятин, вул. Шевченка, 14 землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Рощинському Олександру Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1932 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0749 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Лосятин, вул. Шевченка, 14.

3. Зобов'язати гр. Рощинського Олександра 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.

Л.В. Стахановська



Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » __________ 2022 року
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площами 0,3151 га, 0,1814 
га, 0,0600 га та 0,4994 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лосятин, гр. Рощинському 
Олександру Івановичу

№ ПРОЕКТ

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 0,3151 га за 
кадастровим № 6123484700:02:001:0746, площею 0,1814 га за кадастровим № 
6123484700:02:001:0719, площею 0,0600 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0718 
та площею 0,4994 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0717 в с. Лосятин в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Рощинському Олександру Івановичу безоплатно у власність земельні 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,3151 га за 
кадастровим № 6123484700:02:001:0746, площею 0,1814 га за кадастровим № 
6123484700:02:001:0719, площею 0,0600 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0718 
та площею 0,4994 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0717 в с. Лосятин в межах 
населеного пункту.

3. Зобов'язати гр. Рощинського Олександра 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





від « _» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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 проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу проєкт 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



від « ____ » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Лосятин, вул. Левківці, 85 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЄКТвід «» лютого 2022 року

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки на яку 
поширюється право сервітуту площею 0,1740 
га в м. Почаїв, вул. Кременецька

Розглянувши заяву ФО-П Стравінської Олександри Петрівни про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту, з метою надання її в користування по договору особистого 
строкового сервітуту, керуючись статтями 12, 121, 123 Земельного Кодексу України, ст.55-1 
Закону України «Про землеустрій», ч.1, 2 ст.6 та 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.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на земельну ділянку площею 0,1740 
га в м. Почаїв, вул. Кременецька.

2. Укласти договір особистого строкового сервітуту терміном на 49 років з ФО-П 
Стравінською Олександрою Петрівною та передати їй в сервітутне користування земельну 
ділянку площею 0,1740 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4043 (03.19 земельні 
ділянки запасу) в м. Почаїв, вул. Кременецька.

3. ФО-П Стравінській Олександрі Петрівні:
3.1 виступити замовником виконання робіт щодо винесення та закріплення в натурі (на 

місцевості) меж земельної ділянки;
3.2 зареєструвати право сервітутного користування земельною ділянкою відповідно до 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сиротюку Петру Михайловичу на виготовлення проєкту 
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 тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року №Проєкт

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 ________ грн. (__________________________________), що у
розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить _______ грн.
(................................). . .

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.

Наталія Совбецька



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 
земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, гр. Сімчуку Віталію Павловичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 18а, гр. Сімчуку Віталію Павловичу, 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 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 рішення 14 сесії Почаївської міської ради № 1530 від 23.12.2021 року «Про 
затвердження детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. М.Рожко - вул. Промислова», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сімчуку Віталію Павловичу 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, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0714 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Скибі Ганні 
Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Джерельна, 15 гр. Скиби Ганни 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Скибі Ганні Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0714 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель не наданих у власність 
або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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 вм. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року Проєкт

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. Сороки Параскеви Василівни земельну ділянку для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради 
площею 1,5776 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2559.

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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у зв'язку із зміною конфігурації 
меж земельної ділянки площею 0,2355 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в с. 
Старий Почаїв, вул. Крамарі, 1, гр. Орловській 
Ніні Сергіївні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 1, гр. Орловської Ніни 
Сергіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із 
зміною конфігурації меж земельної ділянки площею 0,2355 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, 
вул. Крамарі, 1а, 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. Орловській Ніні Сергіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у зв'язку із зміною конфігурації меж земельної ділянки площею 0,2355 га 
за кадастровим номером 6123487800:02:001:1067 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі, 1а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЯ'ТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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. Будняк Ігору 
Афанасійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Коцюбинського, 11, гр. Будняк 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. Будняк 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.

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 площею 0,2133 га 
та площею 0,2184 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, 
гр. Будняк Ользі Афанасіївні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Коцюбинського, 7а, гр. Будняк 
Ольги Афанасівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Почаїв, 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. Будняк Ользі Афанасівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2133 га та площею 0,2184 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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 Грнигорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 2, гр. 
Вілівчук Тетяні Григорівні

Розглянувши заяву жительки м. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022року

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

№ПРОЕКТ

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”, 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. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022року №ПРОЕКТ

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”, 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. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЄКТ

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. 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.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022року №ПРОЕКТ

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”, 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. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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 с. Старий 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «____» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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, 71 а 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.

Зубкевич Ольга



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола



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 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року Проєкт

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 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 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, 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 та 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Олейнік Микола



вадо

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № 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 звязку 
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.

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 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,4540 
га, 0,2885 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, 
гр. Романюк Галині Григорівні

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Романюк Галини Григорівни, 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, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Романюк Галині Григорівні на виготовленняпроекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4540 га та 0,2885 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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;
- 0,1323 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, 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;
- 0,1323 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарин, вул. 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, 50 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б 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. Комари, 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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 проєкт 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд у спільну сумісну власність в Комарин, вул. 
Польова, 51, гр. Флейшман Юрію Олександровичу

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

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарин, вул. 17 вересня, 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. 17 
вересня, 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. 17 вересня, 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. 17 вересня, 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.

Олейнік Микола



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 земельної ділянки площею 0,3022 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, гр. Хомиці Ніні 
Юріївні

Розглянувши заяву жительки м. Львів, вул. Олени Степанівни 1 кв. 7, гр. Хомиці Ніни 
Юріївни, 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, 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. Хомиці Ніні Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,3022 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ 
від «» січня 2022 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель 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 6123488200:02:001:0041 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року №Проєкт

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,38 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ради, гр. Федік 
Івану Михайловичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 
Федік 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», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Федік Івану Михайловичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 2,38 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно сертифіката на право на 
земельну частку (пай) серії ТР № 0059919 та свідоцтва про право на спадщину за 
заповітом від 17.02.2017 року, спадкова справа № 132/2017 р., за реєстровим №196.

2. Гр. Федік Івану Михайловичу виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



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 
земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, гр. Філику Ігору Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 25, гр. Філика Ігоря 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 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 рішення 14 сесії Почаївської міської ради № 1530 від 23.12.2021 року «Про 
затвердження детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. М.Рожко - вул. Промислова», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Філику Ігорю Володимировичу 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, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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 в наступній редакції: «Надати дозвіл 
гр. Чижу Василю Васильовичу на виготовлення проєкту 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « ____ » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « ____ » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська



Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЄКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року №ПРОЕКТ

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.

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 
земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, гр. Швець Анатолію Олександровичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44а, гр. Швець Анатолія 
Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 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 рішення 14 сесії Почаївської міської ради № 1530 від 23.12.2021 року «Про 
затвердження детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. М.Рожко - вул. Промислова», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Швець Анатолію Олександровичу 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, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2022 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
Левківці, 63 гр. Шевчук 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » __________ 2022 року
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки 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

№ ПРОЕКТ

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 № 
6123484700:02:001:0752, площею 0,1300 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0753, 
площею 0,2832 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0756 та площею 0,2287 га за 
кадастровим № 6123484700:02:001:0758 в с. Лосятин 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 № 
6123484700:02:001:0752, площею 0,1300 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0753, 
площею 0,2832 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0756 та площею 0,2287 га за 
кадастровим № 6123484700:02:001:0758 в с. Лосятин в межах населеного пункту.

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.

Л.В. Стахановська



Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5071 га 
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 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”, 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 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шемелюку Івану Івановичу на виготовлення проєкту 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площами 0,3195 
га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Шляпській Антоніні Григорівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Л. Українки, 13, гр. Шляпської Антоніни 
Григорівни, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. Шляпській Антоніні Григорівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3195 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

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

Капрічук Олена

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від січня 2022 року ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Центральна, 105, гр. 
Шмигельському Івану Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 105 , гр. Шмигельського 
Івана Івановича, 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від січня 2022 року ПРОЄКТ

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шмигельському Івану Івановичу проєкт 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» лютого 2022 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки площею 0,0600 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, гр. Юзику Миколі Анатолійовичу

Розглянувши заяву жителя м. Донецьк вул. Нижньокурганська, 35/139, гр. Юзика Миколи 
Анатолійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Березина, 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. Юзику Миколі Анатолійовичу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Березина.

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. Юзик 
Микола Анатолійович.
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. Юзику Миколі Анатолійовичу, згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проєктну 
організацію - розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в 
організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

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

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » січня 2022 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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”, 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. Юрчак Галині Олександрівні на виготовлення проєкту 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » лютого 2022 року № ПРОЕКТ

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. Ярмусь 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.

Капрічук Олена


