
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, Тернопільська обл., 47025, тел.: (03546) 6-11-68, 
факс: (03546) 6-12-52, web: www.pochaiv-rada.gov.ua,

ЄДРПОУ 14052785
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На Ваш запит на інформацію повідомляємо, що згідно Звіту про наявність 
та розподіл земель по угіддях і землекористувачах станом на 01.01.2016 року 
який затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради №111 від 30.12.2015 
року, вільних комунальних земельних ділянок, які можуть бути використані під 
забудову немає.

Додатки; копія рішення №111 відьЗО. 12.2015 року в 1 прим, на 1 арк.

Міський голова В.С.Бойко

Капрічук

http://www.pochaiv-rada.gov.ua


згідно з
ОРИГІНАЛОК1

Від _̂____2015|>

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про наявність 
та розподіл земель по угіддях і 
землекористувачах в м. Почаїв 
станом на 01.01.2016 року

Розглянувши представлений звіт про наявність та розподіл земель по угіддях і 
землекористувачах в м. Почаїв станом на 01.01.2016 року, керуючись Законом України 
"Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 12 
січня 1993 року № 15, сесія міської ради

Затвердити звіт про наявність та розподіл земель по угіддях і землекористувачах в м. 
Почаїв станом на 01.01.2016 року :

В И Р І Ш И Л А :

1. Сільськогосподарські підприємства (всього земель): 
в т.ч. не державні с/г підприємства 
державні с/г підприємства 
міжгосподарські підприємства

348,5986
64,1413

191,4573
93,0000

2. Громадяни: 1224,0659
16,7700

502,4773
499,3900

3,0873
287,0755

в т.ч. селянські фермерські господарства 
ділянки для ведення товарного с/г виробництва

- земельні частки (паї)
- не витребувані паї
особисті селянські господарства 

ділянки для будівництва та обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд 
ділянки для садівництва 
ділянки для гаражного будівництва 
ділянки для городництва
ділянки для здійснення не с/г підприємницької діяльності 
ділянки для сінокосіння та випасання худоби

232,3715 
5,0785 
0,0100 

113,0000 
1 1,7831 
55,5000

562,0000

36,1536

20.0738

73,8087

0,6700



12. Землі запасу та землі не надані у власність або постійне 
користування в межах населеного пункту

- землі запасу
- резервний фонд
- землі не надані у власність або постійне користування в 
межах населеного пункту

- землі загального користування

Всього земель, які входять до адміністративно-територіальних 
одиниць:

194.6294
24,6510
29,3864

19,0868
121.5052

2460.0000

В.С.Бойк'о


