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УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «17» листопада 2017 року № / 0Л&

Про надання дозволу на приватизацію 
шляхом викупу частини нежитлового 
приміщення по вул. Банкова в 
м. Почаїв ФО-П Петрику В.В.

З метою поповнення дохідної частини міського бюджету у 2017 році, 
враховуючи рішення сесії Почаївської міської ради №904 від ЗО червня 2017 року 
«Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу 
у 2017р.», відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», 
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», на 
підставі п. ЗО ч. 1 ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», беручи до уваги Положення про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 
31.10.2016 року, враховуючи висновок Кременецького РК БТІ щодо технічної 
можливості виділу об’єкта нерухомого майна № 318 від 12.04.2017 року (Із 
уточненням від 16.11.2017р. №960), враховуючи висновки І пропозиції постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Виділити в окремий об’єкт права власності нежитлове приміщення, яке 
знаходиться у комунальній власності Почаївської міської ради - нежитлове 
приміщення Почаївського історико-художнього музею літ. «А» , загальною 
площею - 437,9 кв.м., з присвоєнням окремого адресного номера «1» по вул. 
Банкова в м. Почаїв.

2. Виділити в окремий об’єкт права власності нежитлове приміщення, яке 
знаходиться у комунальній власності Почаївської міської ради - хлів літ. 
«Б» площею 42.5 кв.м. з присвоєнням окремого адресного номера «З» по 
вул. Банкова в м. Почаїв.

3. Виділити в окремий об’єкт права власності нежитлове приміщення, яке 
знаходиться у комунальній власності Почаївської міської ради гараж літ. 
«В», площею -  37.40 кв.м., з присвоєнням окремого адресного номера «ЗА» 
по вул. Банкова в м. Почаїв.



4. Почаївському міському голові здійснити необхідні реєстраційні дії згідно 
чинного законодавства.

5. Після проведення державної реєстрації права власності на новоутворений 
об’єкт нерухомого майна -  частини нежитлового приміщення Почаївського 
історико-художнього музею площею 37,40 кв.м. оголосити конкурс з 
відбору виконавця оціночної діяльності щодо визначення вартості даного 
приміщення по вул. Банкова, м. Почаїв.

6. Надати дозвіл ФО-П Петрику Василю Володимировичу на приватизацію 
шляхом викупу частини господарського приміщення історико-художнього 
музею площею 37,40 кв.м., що утвориться в результаті виділення.

7. У випадку не завершення процедури приватизації шляхом викупу у 2017р. 
продовжити процес приватизації майна шляхом викупу ФО-П Петрику В.В. 
у 2018р.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міс ькийго іііава
. '' і .. V/ ул~ •

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 р. № / 0Л У

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою '
щодо відновлення (встановлення ) меж 
земельної ділянки в м. Почаїв вул. Липова ,4а

Керуючись ст.12. Земельного кодексу України,п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону України «Про землеустрій» 
,Законом України «Про державний земельний Кадастр», з метою ефективного та 
раціонального використання земель комунальної власності, Почаївської міської ради •

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв по вул. Липова, 4а орієнтовною площею 0,6780 га для 
обслуговування дошкільного навчального закладу м. Почаїв ,землі житлової та 
громадської забудови, за рахунок земель закладів освіти -в  т.ч. землі громадського 
призначення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ^ейельних відносин та охорони навколишнього
природного середовиц

Міський голо В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 р.

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельних ділянок в м.Почаїв , вул. Липова

Керуючись ст.12,п.4 ч.2 ст.79-1,ст.186 Земельного кодексу України,п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону
України «Про землеустрій» ,Закрном України «Про державний земельний Кадастр», з 
метою ефективного та раціонального використання земель комунальної власності. 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельних ділянок в м. Почаїв по вул. Липова; 
які використовуються як місцеві кладовища від. 02.10.2017 року.

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 8,4411 га з яких 3,2910 га в м. Почаїв по вул. Липова та 5,1501га в м. 
Почаїв по вул. Липова для обслуговування місцевих кладовищ,землі закладів 
комунального обслуговування , забудовані землі, в т. ч. землі, що використовуються для 
відпочинку та інші відкриті землі ,в т.ч. кладовища.

2. Контроль за виконанням даного рішенняцокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,<£рйтІЩ ?рй$^медших відносин та охорони навколишнього 
природного середовиі

Міський голов В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 р.

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки в м.Почаїв, вул. Возз’єднання, 16

№ М29

Керуючись ст. 12,11.4 ч.2 ст.79-1,ст.186 Земельного кодексу України,п,34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону
України «Про землеустрій» ,Законом України «Про державний земельний Кадастр», з 
метою ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  ,

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м. По чаїв по вул. 
Возз’єднання , 16 від. 02.10.2017 року.

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0892 га в м. Почаїв по вул. Воззєднання , 16 для обслуговування 
адміністративної будівлі (приміщення) Почаївської міської ради за рахунок земель 
загального користування , забудовані землі, в т. ч. громадського призначення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 р. № 1 0 % 0

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки в м.Почаїв, вул. Шкільна, 37

Керуючись ст.12,п.4 ч.2 ст.79-1,ст.186 Земельного кодексу У країни,п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону
України «Про землеустрій» ,Законом України «Про державний земельний Кадастр», з 
метою ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м. Почаїв по вул. 
Шкільна, 37 від. 02.10.2017 року.

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 
площею 1,3214 га в м. Почаїв по вул. Шкільна, 37 для обслуговування очисних споруд 
та їх будівлі, за рахунок земель загального користування, відкриті землі без рослинного 
покриву або з незначним рослинним покривом , в т.ч. інші землі в межах м.Почаїв.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування^^^еяетіз^^ земельних відносин та охорони навколишнього
природного середови.

Міський голої

/■>

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «17»  листопада 2017 р. ' № ( 03<

Про надання дозволу на виготовлення *
технічної документації із землеустрою 
щодо відновлення (встановлення) меж 
земельної ділянки в м. ІІоча'ів вул. Спортивна

Керуючись ст.12. Земельного кодексу України,п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону України «Про землеустрій» 
,Законом України «Про державний земельний Кадастр», з метою ефективного та 
раціонального використання земель комунальної власності, Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв по вул. Спортивна орієнтовною площею 1,4716 гад^я 
обслуговування місцевого стадіону, за рахунок земель закладів фізичної культури і 
спорту —в т.ч. землі громадського призначення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувашпцдрХЙФйдїії^ з^агіельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовщтаї^ ^ *с А

В.С.БойкоМіський голо їв
с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 р. № ( б ЗЛ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою
щодо проведення робіт з інвентаризації ’
земельної ділянки в м.Почаїв , вул. Банкова , 1а

Керуючись ст.12,п.4 ч.2 ст.79-1,ст.186 Земельного кодексу У країни ді. 34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону
України «Про землеустрій» Законом України «Про державний земельний Кадастр», з 
метою ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А ;

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м. Почаїв по вул. 
Банкова, 1а від. 02.10.2017 року. ,

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,1659 га вм. Почаїв по вул. Банкова, 1а для обслуговування нежитлової 
будівлі Почаївського історико-художнього музею , за рахунок земель загального 
користування , забудовані землі, в т. ч. громадського призначення. -

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванн%гЯВхітйа^іі> з^кгёльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовгі^* '

В.С.БойкоМіський гол



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 р. № !$3%

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо відновлення (встановлення ) меж 
земельної ділянки в с. Затишшя, вул. Зелена ,15д

Керуючись ст.12. Земельного кодексу України,п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону України «Про землеустрій» 
,Законом України «Про державний земельний Кадастр», з метою ефективного та 
раціонального використання земель комунальної власності, Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с. Затишшя по вул. Зелена, 15д орієнтовною площею 0,2905га для 
обслуговування Затишанської загальноосвітньої школи І ступеня, землі житлової та 
громадської забудови , за рахунок земель закладів освіти -в  т.ч. землі громадського 
призначення. ;

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № { 0 £ Ч

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ДІЛЯНКИ в ’
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в с. Комарин, вул. Зарічна, 
гр. Кравець Т.П.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Кравець Т.П., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, вул. Зарічна, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", 
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Кравець Тетяні Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0709 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0057 для ведення особистого 
селянського господарства у с. Комарин, вул. Зарічна, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кравець Тетяні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0709 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин 
вул. Зарічна.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань міетобуду ' відносин та охорони навколишнього
природного серея

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський гол

г
В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17» листопада 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
га обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Зарічна, 4, 
гр. Кравець Т.П.

Розглянувши заяву жительки с.Комарин, гр. Кравець Т.П., 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, 4 та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", 
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
сесія Почаївської міської ради

№ ІОЬЬ

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кравець Тетяні Петрівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123488200:03:001:0058 у с. Комарин ; 
вул. Зарічна, 4, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кравець Тетяні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 4.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «17 » листопада 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 5, 
гр. Борне Л.М.

Розглянувши заяву жительку м. Почаїв, вул. Дорошенка , 5 , гр. Борис Л.М., 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. Дорошенка, 5 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Борис Людмилі Михайлівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3796 у 
м. Почаїв, вул. Дорошенка,'5, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Борис Людмилі Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 5.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством
порядку. .

№ і  0 3 6  4



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17 » листопада 2017 року і № /0 3 7

Про затвердження технічної документації ,
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, '
господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 41, 
гр. Цьолці М.М.

Розглянувши заяву жителя с.Старий Тараж, гр. Цьолки М.М., 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. Вишнева, 41 та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради •

В И Р І Ш И Л А :
*

1. Затвердити гр. Цьолці Михайлу Миколайовичу технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123488200:02:001:0279 у 
с. Старий Тараж , вул. Вишнева, 41, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Цьолці Михайлу Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж , вул. Вишнева, 41 .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством
порядку. ’

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



УКРАЇНА
п о чаіЕв с ь к а  м іс ь к а  р а д а

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17 » листопада 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 39, 
гр. Наклюцькому 1.0.

Розглянувши заяву жителя с.Старий Тараж, гр. Наклюцького І.О., 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. Колгрспна, 39 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Наклюцькому Івану Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0283 у 
с. Старий Тараж , вул. Колгоспна, 39, землі житлової та громадської забудови в 
межах населеного пункту. ‘

2. Передати гр. Наклюцькому Івану Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж , вул. Колгоспна, 39 .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № /'03 9
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в 1
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, ,
гр. Наклюцькому 1.0. :

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Наклюцького І.О., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Наклюцькому Івану Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,7717 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0281 для 
ведення особистого селянського господарства у с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 
землі сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Наклюцькому Івану Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,7717 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж вул. Колгоспна.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. т' ' асти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

ймельних відносин та охорони навколишнього

л

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17 » листопада 2017 року ,

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ДІЛЯНКИ в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 43, 
гр. Притулі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Наливайка , 43, гр. Притули В.І., 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. Наливайка, 43 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради.

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Притулі Володимиру Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0773 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3799 у 
м. Почаїв, вул. Наливайка, 43, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Притулі Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0773 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 43.і

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством
порядку. '

:ти на постійну депутатську комісію з 
відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко

№ /090



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «17 » листопада 2017 року № /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в '
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ,
в м. По чаїв, вул. Сагайдачного, 2а, 
гр. Голубу С.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 2а, гр. Голуба С.М., 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. Сагайдачного, 2а та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  ;

1. Затвердити гр.Голубу Сергію Михайловичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3793 у 
м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 2а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Голубу Сергію Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 2а.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,
природного середовиі

Міський голо

них відносин та охорони навколишнього 

/? ’

В.С.Бойко



_  ̂ ♦*
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від « 17 » листопада 2017 року № /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Зарічна, 46, 
гр. Узій Л.С,

Розглянувши заяву жительки с.Комарин, гр. Узій Л.С., 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, 46 та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", 
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Узій Любові Степанівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123488200:03:001:0060 у с. Комарин , 
вул. Зарічна, 46, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Узій Любові Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 46. '

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовшвд

Міський ГОЛ

/1

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «17» листопада 2017 року № { 0 4 $

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для ведення '
особистого селянського господарства в 
в с. Комарин, вул. Зарічна, 
гр. Узій Л.С.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Узій Л.С., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, вул. Зарічна, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", 
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Узій Любові Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,0401 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0059 с. Комарин, вул. Зарічна ; 
площею 0,4397 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2526 та площею 0,4312 
га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0290 для ведення особистого 
селянського господарства у с. Комарин, землі сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Узій Любові Степанівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,0401 га в с. Комарир , вул.Зарічна ; площею 0,4397 га та площею 0,4312 га 
с.Комарин для ведення особистого селянського господарства .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

земельних відносин та охорони навколишнього

/
В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
№ ІИЇкУ :

Від « 17» листопада 2017 року ■

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Медвідю Б.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 58, гр. Медведя Б.М., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова та передати дану 
ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Медведю Борису Марковичу проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1120 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3805 в м. Почаїв вул. Липова для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Медведю Борису Марковичу у власність земельну ділянку площею 
0,1120 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, зе^іульних відносин та охорони навколишнього 
природного середовиі

Міський голої В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17» листопада 2017 року № IV

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення'
(в ід н о в л е н н я )  м е ж  з е м е л ь н о ї д іл я н к и  В . :
натурі (на місцевості) для будівництва '
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. Юридика, 32,
гр. Генсіцькій Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика , 32 , гр. Генсіцької Л.І., 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. Юридика, 32 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Генсіцькій Лідії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3804 у м. Почаїв, вул. 
Юридика, 32, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Генсіцькій Лідії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 32.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконання: 
питань містобудуван 
природного середо:

V
Міський гол

покласти на постійну депутатську комісію з 
емельних відносин та охорони навколишнього

/>

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17 » листопада 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 49, 
гр. Генсіцькій 3-ї.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська , 49 , гр. Генсіцької З.І., 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. Волинська, 49 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, рт. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради.

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Генсіцькій Зої Іванівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3802 у м. Почаїв, вул. 
Волинська, 49, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Генсіцькій Зої Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 49.

3. Зареєструвати речові права гіа земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

№ 6



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
№

Від « 17 » листопада 2017 року
і.

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку »господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. Присяжнюк В.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 12а, гр. Присяжнюк В.Б., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка та передати дану ділянку у власність, Керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Присяжнюк Вікторії Борисівні проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1400 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1340 в м. Почаїв, вул. Шалівка для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуван^^ї^їсі^^^і^йемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середон

М ІС Ь К И Й  ГОЛ' В.С.Бойко

і.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель та споруд
в м. По чаїв, вул. Плетянка, гр. Єробкіній Н.І. '

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 11, гр. Єробкіної Н.І., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Плетянка та передати дану ділянку у власність, Керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Єробкіній Неонілі Іванівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1365 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1699 в м. Почаїв, вул. Плетянка для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванн^^шт^9й|^зем ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовтад®.* >Рем«'*е

Міський гол В.С*Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
№ №$0

Від « 17 » листопада 2017 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки для '
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Антощук Т.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 32, гр. Антощук Т.П., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева та передати 
дану ділянку у власність, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", "Про державну реєстрацію фечових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Антощук Тетяні Пилипівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0900 га за кадастровим номерок 
6123410500:02:001:3806 в м. Почаїв вул. Вишнева для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Антощук Тетяні Пилипівні у власність земельну ділянку площею 
0,0900 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Вишнева.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

земельних відносин та охорони навколишнього

і

В.С.Бойко



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року

Про затвердження детального плану 
території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв вул. Бригадна 
гр. Топорович Г.Є.

Розглянувши заяву жительки с. Явора, Турківського р-ну Львівської обл., гр. 
Топорович Г.Є., яка просить затвердити детальний план території по зміні цільового, 
призначення власної земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства 
під землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд в м. Почаїв вул. Бригадна, керуючись Земельним кодексом України, Законами 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про регулювання містобудівної 
діяльності”, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», 
Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

№ {0 5 /

1. Затвердити гр. Топорович Галині Євстахівні детальний план території по зміні 
цільового призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського 
господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 0,1000 га за кадастровим номером; 
6123410500:02:001:3070 в м. Почаїв, вул. Бригадна.

2. Контроль за виконаннямз р н о щ рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань місто^^уванМя^Мі^тектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього прирс ^ ——

Міський голої В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Юридика, 36, 
гр. МитрозіВЛ.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 36 гр. Митроги В.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 36, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

№ /  О б і

В И Р І Ш И Л А :

# ( і. '
1. Надати дозвіл гр. Митрозі Володимиру Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 36.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття. ,

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, аожящяа»иа/іемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовиі

Міський голо

А

В.С.Бойко



УКРАЇНА
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' РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № / 0 ^ 3

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. По чаїв вул. Юридика, гр. Митрозі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 36, гр. Митроги В.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 2(з Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Митрозі Володимиру Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Юридика.

В И Р І Ш И Л А :

2. Контроль за виконанням даного рішеення покласти на постійну депутатську комісію 
'земельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
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Від « 17 » листопада 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 16, '
гр. Колісник О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дорошенка, 16, гр. Колісник О.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для: будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул.' 
Дорошенка, 16, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Колісник Оксані Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою ійдцо 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. Дорошенка, 
16.

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



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. Польова, гр. Бондар Л.В.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин , гр. Бондар Л.В., яка просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарин, вул. Польова, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", сесія Почаївської міської ради

і .

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бондар Любові Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,0400 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарин, вул. Польова.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
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" РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року № і  Ф 5&

Про наданий дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. Польова, гр. Власюк Н.В.

Розглянувши заяву жительки с. Сущани, вул. Шевченка, 21а, Кагарлицького р-ну 
Київської обл. гр. Власюк Н.В., яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с.Комарин, вул. Польова, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради ’

1. Надати дозвіл гр. Власюк Надії Вячеславівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7900 га для веденнд 
особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Польова, за рахунок земель 
попереднього землекористувача померлого Бондара Вячеслава Володимировича, 
які були наданні йому в користування для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул. Польова , в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі.

В И Р І Ш И Л А :

2. Контроль за вию 
з питань містобуд} 
природного серел

іішення покласти на постійну депутатську комісію 
ж^ШеЛьних відносин та охорони навколишнього

Міський гол В.С.Бойко

і .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (па місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового .
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарик, вул. Польова, 57,
гр. Власюк ІІ.В. -

Розглянувши заяву жительки с. Сущани, вул. Шевченка, 21а, Кагарлицького р-ну, 
Київської обл. гр. Власюк Н.В., 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. Комарин, вул. Польова, 57, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону 
України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. ВласКж Надії Вячеславівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Польова, 57.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

В И Р І Ш И Л А :

архітектури, земельних відносин: та охорони

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
Від « 17» листопада 2017 року № /6 6 3

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Галицька, ІЗа, 
гр. Зінькевичу Я.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 13а гр. Зінькевича Я.П., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Галицька, 13а, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Зінькевичу Ярославу Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0729 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 13а.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архідеисури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовиі



І

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Юридика, 38, 
гр. Кравцю Г.М.

№

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 38 гр. Кравця Г.М., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 38, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кравцю Георгію Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговуванні 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 38.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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



_••
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року № / ОбО

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Кравцю Г.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Юридика, 38, гр. Кравця Г.М., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кравцю Георгію Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1057 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Юридика. .

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17 » листопада 2017 року № № б (

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд '
в м. Почаїв, вул. О.Вишні, 7, 
гр. Кружілко В.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька , 2, гр. Кружілко В.Д., 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. О.Вишні,7 та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Кружілко Василині Дмитрівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3800 у 
м. Почаїв, вул. О.Вишні, 7, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Кружілко Василині Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. О.Вишні, 7.

і '
3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

4. Контроль за вик 
питань містобуду 
природного серед

:ня покласти на постійну депутатську комісію з 
шельних відносин та охорони навколишнього
\  /і -

М ІС ЬКИ Й  го л і В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № т і

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Тиха, 13, 
гр. Якимчуку С.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Тиха, 13, гр. Якимчука С.П., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, 
13, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради '

1. Надати дозвіл гр. Якимчуку Сергію Павловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0687 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, 13.

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

В И Р І Ш И Л А :

питань містобудуі ‘
природного СЄрЄД(

:ьних відносин та охорони навколишнього

М ІС Ь К И Й  голо В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № і  €63
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж .
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. Винниченка, 11, :
гр. Музиці Г.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Винниченка, 11 гр. Музики Г.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Винниченка, 11, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Музиці Ганні Микитівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 11.

2. Контроль за виконанням даного вішення покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

з.

питань містобуду 
природного серед

Міський голо

Гмельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко

з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
л.

Від « 17 » листопада 2017 року № /  06 ̂

Про внесення змін до рішення 20 сесії 
№ 556 від 31.10.2016р.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шатківського, 10а, гр. Барановської А.І., 
яка просить внести зміни в рішення 20 сесії № 556 від 31.10.2016 р., керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону 
України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в рішення 20 сесії Почаївської міської ради № 556 від 31.10.2016р. п.2
термін дії рішення продовжити на один рік. ;

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовщ

Міський голо; В.С. Бой ко

*



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № / 0 6&

Про внесення змін до рішення 25 сесії 
№ 1008 від 12.10.2017р. ,

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 1, гр. Ботвінко П.М., який просить 
внести зміни в рішення 25 сесії № 1008 від 12.10.2017 р., керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону 
України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в рішення 25 сесії Почаївської міської ради № 1008 від 12.10.2017р. 
виклавши п.1 даного рішення в наступній редакції: «Земельну ділянку,надану 
померлій Гонтарук Марії РодІонівнІ для ведення особистого господарства площею 
0,5000 га в с-Затишшя по вул. Зелена, зарахувати до земель, не наданих у власність чи 
постійне користування, в т.ч. ріллі».

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року № /  0

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Ботвінку П.М.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Ботвінка П.М., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення ■ у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ботвінку Петру Миколайовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4658 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя , вул. Зелена за рахунок 
земель , не наданих у власність чи постійне користування в межах населеного пункту, 
в т.ч. ріллі. '■

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудуваниж^хггеїскри, земельних відносин та охорони навколишнього



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року № ( Щ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька гр. Онук Л.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 36, гр. Онук Л.А.,: яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Онук Любові Анатоліївні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0989 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька за рахунок 
земель попереднього землекористувача померлої Ващук Раїси Євстахівни , які були 
наданні їй в користування для ведення особистого селянського господарства в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за ві ' о класти на постійну депутатську комісію
з питань містобу ьних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

М ІС ЬК И Й  г о л

природного сер

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 7 »  листопада 2017 року № / 0 6 2

Про надання дозволу на виготовлення :
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель І споруд
в м. Почаїв, вул. С.Крушельницької, 21, .
гр. Бойко М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. С.Крушельницької, 21 гр. Бойко М.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодр 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
С.Крушельницької, 21, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Бойко Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. С. Крушельницької, 21.

В И Р І Ш И Л А :

2. Контроль за виь 
питань містобуд; 
природного сере,

іішенняпокласти на постійну депутатську комісію з 
іи^аемеЛьних відносин та охорони навколишнього

М ІС Ь К И Й  ГОЛОІВЙ В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року № і  0  & 9

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж >
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2,
гр. Чорномаз М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2 гр. Чорномаз М.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 2/2, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону ^країни «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чорномаз Мирославі Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0304 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «17 » листопада 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Спортивна, 43. '

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна , 43 , гр. Оншдук С.М., яка 
просить передати ділянку безоплатно у власність, в м. Почаїв по вул. Спортивна, 43, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", 
ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0807 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3539 у м. Почаїв, вул. Спортивна, 43, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онищук Світлані Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 43.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

№ /  6 ^ 0



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № 4 0<7 /

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для '
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Березію С.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 7, гр. Березія С.А., якй просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж , 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Березію Святославу Анатолійовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5515 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель 
попереднього землекористувача померлого Березія Анатолія Васильовича 
Анатолійовича, які були наданні йому в користування для ведення особистого 
селянського господарства в с.Старий Тараж, в межах населеного пункту, в тому 
числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудувані^^^Хії^^Т^гГземельних відносин та охорони навколишнього 
природного середов,

Міський голо а> В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 17 » листопада 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ■
в м. Почаїв, вул. Макаренка, З, 
гр. Личовій НЛ.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка , 3 гр. Личової Н.Л., 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. Макаренка, 3 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Личовій Наталії Леодівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3645 у м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 3, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Личовій Наталії Леодівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 3.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А

порядку.

4. Контроль за вик 
питань містобуду 
природного середі

ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
їй^земельних відносин та охорони навколишнього

/ 1

Міський гол В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № {€13
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 
гр. Борне Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул.Дорошенка, 5, гр. Борис Л.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ДІЛЯНКИ в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Макаренка, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Борис Людмилі Михайлівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0102 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:3795 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Дорошенка, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту. ’

2. Передати гр. Борис Людмилі Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0102 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Дорошенка.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

4. Контроль за ви 
питань містобуд 
природного сер*

^рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
да^ьлейельних відносин та охорони навколишнього

М ІС ЬК И Й  ГОЛ' В.С.Бойко



, УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. І. Хворостецького, 32 
гр. Сміх К.І.

і .

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Перемоги, 2а гр. Сміх К.І., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. І. 
Хворостецького, 32, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Сміх Ксенії Ігорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 32.

В И Р І Ш И Л А :

2. Контроль за викс 
питань містобудуі 
природного серед<

Ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
їиЗ^ємельних відносин та охорони навколишнього

Міський головд В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № /

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. І.Хворостецького, гр. Сміх К.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Перемоги, 2а, Сміх К.І. яка просить надати 
дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. І. 
Хворостецького, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Прсі 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Сміх Ксенії Ігорівні на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0675 га в м. Почаїв вул. 
І.Хворостецького для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
попереднього землекористувача померлого батька Сміх Ігора Львовича, які були 
наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв вул. І.Хворостецького в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В И Р І Ш И Л А :

імельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового :
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова, 27, 
гр. Мельнику С.М.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Мельника С.М., який просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, 27, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,12Ґ,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, 27.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобуд; ьних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

М ІС Ь К И Й  гол

природного сере,

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року № № 7

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для , 
ведення особистого селянського господарства
в с. Комарин, вул. Польова, гр. Мельнику С.М. _

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Мельника С.М., який просить надати дозвіл 
на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в Комарин, вул. Польова, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3300 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин вул. Польова за рахунок 
землекористувача та площею 1.6700 га за рахунок земель попереднього 
землекористувача померлого Мельника Миколи Миколайовича, які були наданні 
йому в користування для ведення особистого селянського господарства в. с. Комарин, 
вул. Польова , в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сереловиша.

В И Р І Ш И Л А :

Міський гол В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № { $ 7 $

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
у спільну сумісну власність 
в м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1, 
гр. Яцків І.М., Яцків І.Я., Юрковець О.І.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1, гр. Яцків І.М.,Яцків І.Я.,та 
жительки смт. Гостомель вул. Проскурівська,1, Київської обл. Юрковець О.І. які 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 у спільну сумісну 
власність в м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Яцків Ігорю Михайловичу ; Яцків Ірині Яремівні та Юрковець Ользі
Ігорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0274 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у спільну сумісну власність м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1. .

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 17 » листопада 2017 року № ( 0 1 9

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 
в землі для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель >
і споруд в м. Почаїв вул. Радивилівська 20а 
гр. Нечаю І.Є.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Макаренка, 16, гр. Нечая І.Є., який 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, "Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення .громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації, сесія Почаївської міської ради '

1. Надати дозвіл гр. Нечаю Ігору Євгеновичу на розроблення детального плану забудови 
території земельної ділянки площею 0,1512 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0153 щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська 20а.
2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську міську

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів власника 
земельної ділянки.

В И Р І Ш И Л А :

раду.

4. Контроль з 
містобудуванш 
середовища.

Міський го

то рішення покласти на постійну комісію з питань 
цшевідносин та охорони навколишнього природного

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «17 » листопада 2017 року № 1 8 8 0

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення
власної земельної ділянки для ведення '
особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель ,
і споруд в м. Почаїв вул. Радивилівська 
гр. Нечай Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 1а, гр. Нечай Л.В., яка 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про 
регулювання містобудівної діяльності”, Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Нечай Любові Василівні на розроблення детального плану забудови 
території земельної ділянки площею 0,0900 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2070 щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську міську
раду-

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів власника 
земельної ділянки.

Міський голої В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

від « 17 » листопада 2017 року №  1 Ф £ [

Про передачу коштів 
з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету 
на галузь «Охорона здоров’я»

Розглянувши лист Почаївської районної комунальної лікарні від
13.і 1.2017 року №537 про потребу у додаткових коштах для фінансування 
медичної установи Почаївської районної комунальної лікарні до кінця 2017 
року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
89, 93, 101 Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Передати з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету кошти, як міжбюджетний трансферт у вигляді іншої 
субвенції на галузь «Охорона здоров’я» в сумі 200000 грн (двісті тисяч гривень) 
для забезпечення виплат заробітної плати та відповідних нарахувань на 
заробітну плату' працівникам Почаївської районної комунальної лікарні до 
кінця 2017 року та на оплату за споживання електроенергії.

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір 
про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі «Охорона 
здоров’я» з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету в сумі 200000 грн (двісті тисяч гривень) для забезпечення виплат 
заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам Почаївської 
районної комунальної лікарні до кінця 2017 року та на оплату за споживання 
електроенергії ( Додаток 1 до рішення).

3. Затвердити текст договору про передачу та прийняття міжбюджетних 
трансфертів по галузі «Охорона здоров’я» з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету згідно додатку.

4. Контроль за виконаншуигданого рішення покласти на постійну комісію 
з питань сошальио-екоиомічі/сюо розвитку, інвестицій та бюджету.

*" В.С.Бойко

ВИРІШИЛА:



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 17 » листопада 2017 року № /  $ 8 2

Про затвердження рішення .
виконавчого комітету №193 
від 11 жовтня 2017 року

Відповідно до ст. 26, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою належного обліку майна комунальної власності та ефективного 
використання, а саме мереж зовнішнього освітлення вулиць Шкільна та Резніка в 
с. Старий Тараж та вулиць Польова та Зарічна в с. Комарин, враховуючи рішення 
виконавчого комітету Почаївської міської ради №193 від 11 жовтня 2017 року, 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради №193 
від 11 жовтня 2017 року про затвердження акту інвентаризації мереж 
зовнішнього освітлення в с. Старий Тараж та в с. Комарин.

2. Передати мережі зовнішнього освітлення по вулиці Шкільна та Резніка в с. 
Старий Тараж та по вул. Польова та Зарічна в с. Комарин на баланс 
Почаївського комбінату комунальних підприємств, як майно комунальної 
власності, передане в господарське відання згідно акту приймання передачі.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підпр^^^шіітва, транспорту та зв’язку.

Міський голова ” В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«17» листопада 2017 року №

П ро внесення змін до  
м іського бюдж ет у на 2017р ік

Розглянувши висновок фінансового відділу Почаївської міської ради про 
виконання міського бюджету за 10 місяців поточного року та пропозиції 
головного розпорядника коштів міського бюджету, відповідно до статей 23, 78 
Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, 
Почаївська міська рада

ВИ РІШ И ЛА  :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 
рік на 300000 гривень за рахунок:

земельного податку з юридичних осіб на суму 30000 гривень;
єдиного податку з фізичних осіб на суму 200000 гривень;
надходження від орендної плати за користування цілісними 

майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності на суму 70000 гривень.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 
рік на 244000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального 
фонду міського бюджету:

2.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 244000 грн.
з них на:
• поточні видатки 244000 грн.
КГЖВ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою» (На виконання 

програми «Розвиток земельних відносин та раціональне використання земельних 
ресурсів на території Почаївської МОТГ на 2017-2018роки» 100000 грн.

КПКВ 0118800 «Інші субвенції» (Кременецькому районному бюджету, 
для фінансування вторинної ланки охорони здоров’я Почаївської ОТГ) 
144000 грн.

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним 
розпорядником коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків 
загального фонду міського бюджету на 2017 рік:



602900 грн. 

161000 грн.

3.1. Почаївська міська рада
3.1.1. Зменшити асигнування на:

з них на:
• продукти харчування
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 161000 грн.

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв 210400 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 167000 грн.

КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти» 3300 грн.

КПКВ 0114060 «Бібліотеки» 40100 грн.
• поточні видатки 231500 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111010 «Дошкільна освіта» 7500 грн.
КПКВ 0114030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи» 14000 грн.
КПКВ 0115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

не олімпійських видів спорту» 20000 грн.
КПКВ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 100000 грн.
КПКВ 0118600 «Інші видатки» 40000 грн.
КПКВ 0118800 «Інші субвенції» (Кременецькому районном у бюдж ету, 

фінансування енергоносіїв первинної ланки охорони здоров'я  П очаївської ОТГ) 
50000 грн.
3.1.2. Збільшити асигнування на: 602900 грн.

з них на:
• оплату праці 310600 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111010 «Дошкільна освіта» 7500 грн.
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 297500 грн.

КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти» 3100 грн.

КПКВ 0114070 «Музеї і виставки» 2500 грн.
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв 21000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 1000 грн.

КПКВ 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу» 20000 грн.

• поточні видатки 221300 грн.



в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 29500 грн.

КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти» 16700 грн.

КПКВ 0114070 «Музеї і виставки» 10000 грн.
КПКВ 0114100 «Школи естетичного виховання дітей» 9100 грн.
КПКВ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 100000 грн.
КПКВ 0118800 «Інші субвенції» (Кременецькому районному бюджету, 

для фінансування вторинної ланки охорони здоров3я Почаївської ОТГ) 56000 грн.
• капітальні видатки 50000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0118800 «Інші субвенції» (Кременецькому районному бюджету, 

для фінансування первинної ланки охорони здоров1я Почаївської ОТГ) 50000 грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним 
розпорядником коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків 
спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік:

4.1. Почаївська міська рада
4.1.1. Зменшити асигнування на: 133300 грн.

з них на:
• капітальні видатки 133300 грн.
в тому числі:
КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної умісті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 10000 грн.

КПКВ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 
123300 грн.
4.1.2. Збільшити асигнування на: 133300 грн.

з них на:
• капітальні видатки 133300 грн.
в тому числі:
КПКВ 0118600 «Інші видатки» (На виконання програми «Створення 

сучасних систем управління громадою на 2017-2018 роки») 
61000 грн.

КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 12750 грн.

КПКВ 0114060 «Бібліотеки» 21550 грн.
КПКВ 0114070 «Музеї і виставки» 38000 грн.

5. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку міського бюджету на 
2017 рік за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюдж ету 
розвит ку (спеціального фонду) в сумі 56000 гривень:

5.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на 56000 грн.
з них на:



56000 грн.• капітальні видатки
в тому числі:
КПКВ 0118600 «Інші видатки» (На виконання програми «Створення 

сучасних систем управління громадою на 2017-2018 роки») 
56000 грн.

6. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток № 2 до 
рішення сесії Почаївської міської ради від 12.10.2017 № 1016) у новій редакції.

7. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 
«Про міський бюджет на 2017 рік»), замінивши цифри кодів фінансування 208400 
«Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом з 
мінус 2266600 на мінус 2322600, за спеціальним фондом -  з 2266600 на 2322600, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 2266600 на 2322600.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 
будуть проводитися за рахунок коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду 
міського бюджету (додаток 6 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 
2016 року № 634 «Про міський бюджет на 2017 рік»), згідно з додатком 1.

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 7 до 
рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 «Про міський 
бюджет на 2017 рік»), згідно з додатком 2.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С. Бойко



Додаток № 2
до рішення міської ради від 17.11.2017 р^(» )  V 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік1'

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2017 році1

гри.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів3

Код ТПКВКМБ
/

ТКВКБМС3
Код ФКВКБ*

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою вІдомчою/ТПКВКМБ і 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 0,0 117 000,0 117 000,0

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 0,0 117 000,0 117 000,0

0117310 7310 0421 Проведення заходів із землеустрою
Розвиток земельних відносин та раціональне 
використання земельних ресурсів на території 
Почаївської МОТГ на 2017-2018 роки

100 000,0 0,0 100 000,0

0118600 8600 0133 інші видатки
Створення сучасних систем управління громадою 
на 2017-2018 роки 0,0 117 000,0 117 000,0

9,0 0,0 0,0

#

Всього (\ 0,0 117 000,0 117 000,0

Ъ fi 1
Секретар міської ради В.Я.Уйван

\



Додаток № 2
до рішення місько! ради від 12.І0.2017 р № 1016 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік'

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2017 році1

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів2

КодТПКВКМБ
/

ТКВКБМС3
Код ФКВКБ1

Найменуваякя головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМЬ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

0100000 Міська рада ґголовтя розпорядник) 16 000,0 48 000,0 64 000,0

0110000 Міська рада (відповіоаяьний виконавець) 16 000,0 4« 000,0 64 000,0

0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальними 
навчальними закладами

Впровадження та застосування енергоефект. та 
енергозберігаючих заходів у закладах освіти 
Почаївської МОТГ на 2017-2019 роки

0,0 48 000,0 48 000,0

0118370 8370 0180
Субвенція з місцевого бюджету дежавному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного га культурного 
розвитку регіонів

Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 
громадян на території Почаївської міської 
обеднаної територіальної громади 
Кремененцького району, Т ернопільської област і 
на 2017-2018 роки

16 000,0 0,0 16 000,0

Всього 1« 000,0 48 000,0 64 000,0

грн

Секрета міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від« 1 7 » листопада 2017 року • № /$£(/

Про уповноваження міського 
голови щодо затвердження 
та внесення змін до складу 
тендерного комітету

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі», з метою практичної організації 
процесу закупівель, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Уповноважити Почаївського міського голову Бойка В.С. своїм 
розпорядженням затверджувати персональний та кількісний склад 
тендерного комітету Почаївської міської ради та вносити зміни до його 
кількісного та персонального складу. 2

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е II Н Я

від 17 листопада 2017 року №

Про створення юридичної особи 
«Відділу освіти Почаївської міської ради»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
стаття 54, Закону України «Про освіту», з метою вдосконалення роботи 
виконавчих органів влади, структурування функціональних напрямків діяльності 
сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :
1. Створити юридичну особу «Відділ освіти Почаївської міської ради».

2. Затвердити Положення про відділ освіти Почаївської міської ради.
(додаток додається)

3. Начальнику фінансового відділу міської ради Боцюк О.І. передбачити 
кошти на реєстрацію та утримання відділу освіти Почаївської міської ради.

4. Начальнику відділу освіти Петровському О.Н. здійснити в установленому 
порядку державну реєстрацію відділу освіти.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

Міський голова БОЙКО В.С.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «17» листопада 2017 року № №26
Про створення комунального закладу 
«Публічна бібліотека» Почаївської міської ради 
Почаївської міської об єднаної територіальної громади

Відповідно до п.п. 5 п. 1 статті 4 Закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», п. ЗО ч.І статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, керуючись ст.12 Закону України «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу», п.2 статті 22 Закону України “Про культуру”, 
Рекомендаціями Національної Парламентської бібліотеки України щодо 
організації надання бібліотечних послуг в умовах об’єднаних територіальних 
громад, з метою забезпечення організації надання бібліотечних послуг населенню, 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту населення, сесія 
Почаївської міської ради:

1. Створити комунальний заклад «Публічна бібліотека» Почаївської міської 
ради об’єднаної територіальної громади з правом юридичної особи (з 
філіями в м. Почаїв та с. Старий Тараж) та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Статут комунального закладу «Публічна бібліотека» 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. БОЙКО



Додаток № 1
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ ІОКЬ від 17.11.2017 року

С К Л А Д
комунального закладу «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради

об’єднаної територіальної громади

1. Почаївська міська бібліотека для дорослих;
2. Почаївська міська бібліотека для дітей;
3. Старотаразька сільська бібліотека.

Секретар міської ради В.Я. УИВАН



Додаток № 2
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№______від 17.11.2017 року

СТАТУТ
Публічної бібліотеки 

Почаївської міської ради Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади 

Кременецького району Тернопільської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут Публічної бібліотеки Почаївської міської ради об’єднаної 
територіальної громади Кременецького району Тернопільської області (далі - 
Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства України І є 
документом, який регламентує діяльність Публічної бібліотеки Почаївської 
міської ради об’єднаної територіальної громади Кременецького району 
Тернопільської області (далі - Публічної бібліотеки).
1.2. Публічна бібліотека Почаївської міської ради об'єднаної територіальної 
громади Кременецького району Тернопільської області - інформаційний, 
культурний, освітній заклад, що знаходиться у комунальній власності 
Почаївської міської ради об єднаної територіальної громади.
1.3. Публічна бібліотека є неприбутковим закладом, який утворений та 
зареєстрований в порядку, визначеному законодавством.
1.4. Структура Публічної бібліотеки включає: бібліотеку для дітей, бібліотеки- 
філії об’єднаної територіальної громади, що розташовані в її межах на правах 
філій та інші структурні підрозділи -  відповідно до кількості и користувачів, 
видачі документів, відвідувань (у т.ч. -  веб-сайту та соціокультурних заходів), 
рівня впровадження інформаційних технологій.
1.5. Кількість філій визначається відповідно до пункту 1 Мінімальних соціальних 
нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 510.
1.6.Засновником закладу є Почаївська міська рада Кременецького району 
Тернопільської області (далі - Засновник). Засновник здійснює фінансування 
закладу, її матеріально-технічне забезпечення, закріплює за закладом необхідні 
будівлі, інженерні комунікації, обладнання. Засновник здійснює управління 
майном, активами, проводить фінансування, господарське обслуговування, інші 
заходи, необхідні для функціонування закладу відповідно до цілей Статуту, у 
порядку і межах, визначених законодавством, безпосередньо або через орган 
управління, уповноважений Засновником (ами)
1.7. Публічна бібліотека є головною бібліотекою Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, інформаційним та культурно-освітнім закладом у сфері 
бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, методичним центром, з 
питань розвитку бібліотечної справи, книгосховищем вітчизняних творів друку, 
літератури іноземними мовами, центральним депозитарієм краєзнавчої 
літератури, центром галузевої Інформації з питань культури та мистецтва ОТГ. 
Вона має відповідні відділи, формує, зберігає і організовує єдиний фонд 
документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між філіями об’єднаної 
територіальної громади, та відділами публічної та дитячої бібліотек, організовує



його циркуляцію І використання. Публічна бібліотека здійснює індивідуальний і 
сумарний облік наявного в них фонду.
1.8. Публічна бібліотека має штат працівників, єдиний бібліотечний фонд, з 
централізованим комплектуванням, обробкою документів, єдиний довідково- 
пошуковий апарат зі зведеними каталогами (обліковий, алфавітний, 
систематичний).
1.9. Публічна бібліотека є організаційно-методичним і координаційним центром 
підвищення кваліфікацій для всіх бібліотек об’єднаних територіальних громад 
Кременецького району на основі делегування повноважень.
1.10. У своїй діяльності Публічна бібліотека керується Конституцією України, 
Законом України «Про культуру», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центрального 
органу виконавчої влади в галузі культури і мистецтв, рішеннями сесій 
Почаївської міської ради, розпорядженнями голови Почаївської міської ради, 
рішеннями виконавчого комітету Почаївської міської ради і цим Статутом.
1.11. Публічна бібліотека є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку
із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, інші реквізити * • ■ * • відповідно до чинного законодавства, право відкривати рахунки у відповідних
установах, укладати господарські договори і угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в
суді, господарському, адміністративному судах. Права і обов’язки юридичної
особи Публічної бібліотеки набуває з дня її державної реєстрації,
1.12. Діяльність Публічної бібліотеки визначається річним планом, який 
затверджується рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради.
1.13. Порядок обслуговування користувачів визначається правилами 
користування бібліотекою, затвердженим директором.
1.14. Публічна бібліотека співпрацює з творчими спілками, державними та іншої 
форми власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, 
юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.
1.15. Публічна бібліотека має право укладати договори (контракти) з іншими 
юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у 
діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за 
згодою уповноваженого власника.
1.16. Місцезнаходження та юридична адреса Публічної бібліотеки Почаївської 
міської ради Почаївської міської об’єднаної територіальної громади: Україна, 
47025, Тернопільська область, м. Почаїв, вулиця Шевченка, буд. 2.
1.17. Найменування:

Повне - Публічна бібліотека Почаївської міської ради Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади Кременецького району Тернопільської області; 

Скорочене - Публічна бібліотека.

II. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2. Метою діяльності Публічної бібліотеки є реалізація прав громадян на 
бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до Інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у 
тимчасове користування громадян, надання консультативних послуг з питань 
електронного оформлення звернень до органів державної влади.



3.1. Основним завданням Публічної бібліотеки є забезпечення права громадян на 
доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів 
шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних послуг з метою 
розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, вирішення 
соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному 
розвитку особистості.
3.2. Для виконання цих завдань Публічна бібліотека:
3.2.1. Забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, 
незалежно від їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального походження, 
політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки-філії, 
здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб 
мешканців свого репону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх 
громадянських прав.
3.2.2. Обслуговує населення адміністративного району через абонементи, 
читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, здійснює дистанційне 
обслуговування засобами телекомунІкацій. Публічна бібліотека і бібліотеки-філії 
організовують обслуговування населення мікрорайонів, які не мають 
стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних 
бібліотек.
3.2.3. Формує бібліотечний фонд універсального профілю на різних носіях.
3.2.4. Вичерпно комплектується краєзнавчими виданнями на основі придбання 
різних видів документів за бюджетні і позабюджетні кошти. Вичерпно формує 
фонд україніки як вітчизняних видань, так і видань з діаспори. Формує фонд 
документів мовою національних меншин, які компактно проживають в регіоні.
3.2.5. Виявляє, систематизує, облікує, зберігає, використовує цінні, рідкісні 
документи та колекції. Забезпечує для цих видань особливий режим охорони, 
зберігання та використання.
3.2.6. Забезпечує належне збереження бібліотечних фондів, здійснює контроль за 
їх використанням. Вилучає з бібліотечного фонду документи у порядку, 
визначеному нормативними документами у сфері культури.
3.2.7. Здійснює зберігання наукової, спеціальної та особливо цінної літератури, 
що надходить в декількох або одному примірнику; найбільш важливі 
інформаційні і бібліографічні документи зберігаються в центральній бібліотеці.
3.2.8. Формування фонду бібліотеки-філії здійснюється з урахуванням 
інформаційних потреб і особливостей населення того регіону, де знаходиться 
бібліотека-філія.
3.2.9. Публічна бібліотека забезпечує централізоване комплектування і обробку 
бібліотечного фонду; оперативність надходження нових документів в усі 
підрозділи системи; вивчення потреб користувачів та ступеня їхнього 
задоволення фондами.
3.2.10. Здійснює розподіл книг за Державними (обласними) програмами 
об’єднаним територіальним громадам.
3.2.11. Публічна бібліотека здійснює сумарний та індивідуальний облік 
документів, що надходять; бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний 
облік свого фонду.
3.2.12. Публічна бібліотека регулярно інформує бібліотеки-філії про нові 
надходження, створює довідково-пошуковий апарат на весь фонд, у тому числі 
зведені каталоги. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ



3.2.13. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду 
(складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), 
здійснює Публічна бібліотека за поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з 
балансового рахунку здійснюється бухгалтерією.
3.2.14. Здійснює перерозподіл дублетних, непрофільних, мало використовуваних 
користувачами творів друку між бібліотеками через створений обмінний фонд. 
Організовує між бібліотеками інших систем і відомств,установ, організацій, 
підприємств обмін документами.
3.2.15. Надає читачам всіх вікових груп (дорослим, юнацтву, дітям) гарантований 
мінімум бібліотечних послуг, в тому числі на платній основі.
3.2.16. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через Публічну 
бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки використовують 
наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.
3.2.17. Забезпечує створення в процесі бібліотечно-інформаційного 
обслуговування необхідних умов для використання будь-яких частин 
бібліотечного фонду; свободу вибору творів друку та інших документів у 
поєднанні з цілеспрямованим формуванням читацьких потреб.
3.2.18. Організовує диференційоване обслуговування читачів із врахуванням їхніх 
вікових особливостей, освітнього рівня, професійно-виробничих, освітніх, 
культурних та пізнавальних потреб. Використовує інформаційні мережі для 
забезпечення доступу користувачів до баз даних.
3.2.19. Здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування із пріоритетністю 
краєзнавчого аспекту інформації з використанням традиційних і електронних 
носіїв.
3.2.20. Проводить просвітницьку роботу, створює для читачів об’єднання І клуби 
за інтересами.
3.2.21. Забезпечує взаємодію бібліотек різних видів, є організаційно-методичним і 
координаційним центром бібліотек регіону, а саме:
- вивчає і аналізує стан бібліотечної справи в громаді;
- розробляє і подає пропозиції щодо вдосконалення бібліотечно-бібліографічного 
та інформаційного обслуговування регіону, раціонального розміщення бібліотек 
на основі моніторингу роботи, вивчення існуючих проблем, прогнозування;
- надає методичну, практичну допомогу бібліотекам району;
- проводить наради, семінари, практикуми, бере участь в діяльності курсів з 
підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, в організації і 
підведенні підсумків оглядів, оглядів-конкурсів тощо.
- Публічна бібліотека бере участь у реалізації державних, і розробленні та 
реалізації регіональних програм у межах своєї компетенції.
- Публічна бібліотека приймає і забезпечує участь бібліотек-філій у наукових 
дослідженнях та впроваджує їх результати у практику роботи бібліотек.
3.2.22. Публічна бібліотека здійснює видавничу діяльність.
3.2.23. Публічна бібліотека має право надавати платні послуги відповідно до 
законодавства України.
3.2.24. Публічна бібліотека керується принципами нейтралітету щодо політичних 
партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських 
цінностей.



IV. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

4.Управління діяльністю Публічної бібліотеки здійснюється директором на 
принципах єдиноначальності у відповідності з посадовими інструкціями.
4.1 .Директор призначається на посаду і звільняється з посади Почаївським 
міським головою за погодженням сесії міської ради.
4.2.Завідувач бібліотеки для дітей є заступником директора Публічної бібліотеки 
з питань обслуговування дітей.
4.3. Директор Публічної бібліотеки:
- самостійно вирішує питання діяльності Публічної бібліотеки;
- несе відповідальність за стан збереження майна та результати діяльності 
Публічної бібліотеки;
- діє від імені Публічної бібліотеки представляє її інтереси в органах державної 
влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з 
юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності Публічної 
бібліотеки в межах та порядку визначених Статутом;
-розпоряджається коштами та майном Публічної бібліотеки відповідно до 
чинного законодавства;
-здійснює від Імені Публічної бібліотеки дії юридичного характеру, укладає 
правочини, господарські договори і угоди, відкриває у відповідних установах 
рахунки;
-визначає структуру організації, формує штат працівників Публічної бібліотеки та 
подає на затвердження до Почаївської міської ради;
-забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, час 
відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на 
підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів;
-забезпечує створення необхідних умов для збереження бібліотечних фондів, 
відповідає за їх повне збереження, стан обліку, інвентаризацію;
-несе відповідальність за створення необхідних умов для збереження комунальної 
власності (за стан збереження будівель та іншого майна), для роботи користувачів 
і працівників та ефективного використання ресурсів бібліотеки;
-слідкує за дотриманням чинного законодавства і трудової дисципліни всіма 
працівниками Публічної бібліотеки, керує діяльністю бібліотек Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади та несе відповідальність за 
впровадження цієї діяльності та її результати;
-здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Публічної 
бібліотеки, механізації та автоматизації бібліотечних процесів;
-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників бібліотек Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, згідно з чинним законодавством;
-укладає з ними трудові договори, застосовує міри заохочення та накладає 
стягнення;
-видає накази і розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Публічної 
бібліотеки, затверджує посадові інструкції, фондову облікову документацію; 
-здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства та 
цього Статуту.
4.4. На період тимчасової відсутності директора Публічної бібліотеки його 
обов’язки виконує заступник директора Публічної бібліотеки відповідно до 
розподілу обов’язків та наказу директора установи.



4.5. Трудовий колектив Публічної бібліотеки складається із усіх працівників, які 
беруть участь у її діяльності на основі колективного договору, а також інших 
форм, що регулюють трудові відносини працівника з бібліотекою.
4.7. На правах дорадчих органів у Публічній бібліотеці створюється: рада при 
директорі, актив бібліотеки, які функціонують згідно з відповідними 
положеннями, які затверджуються директором Публічної бібліотеки.
4.8. В Публічній бібліотеці відповідно до вимог чинного законодавства 
укладається колективний договір.
4.9. Директор організовує роботу Публічної бібліотеки і несе повну 
відповідальність за її діяльність.
4.10. Створює умови для збереження власності, ефективного використання 
ресурсів Публічної бібліотеки для вирішення виробничих завдань та соціального 
розвитку колективу. Сприяє підвищенню активності і відповідальності 
працівників бібліотеки за виконання покладених на них завдань.

V. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ЙОГО ОБОВЯЗКИІ ПРАВА

5.1. Трудовий колектив Публічної бібліотеки становлять всі громадяни, які 
працюють на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють 
трудові відносини працівника із закладом.
5.2 Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори та 
профспілковий комітет.
5.3. Члени трудового колективу зобов’язані:
5.3.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки перед бібліотекою, оволодівати новими 
методами та прийомами роботи.
5.3.2. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці 
та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію.
5.3.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових 
обов’язків в колективі.
5.4. Члени трудового колективу мають право:
5.4.1. Через виборні громадські органи та органи бібліотечного самоврядування 
приймати участь у діяльності та управлінні справами бібліотеки, вносити 
пропозиції щодо покращення її роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, 
служб і службових осіб.
5.4.2. На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії.
5.4.3. На користування фондовою, довідково-інформаційною, архівною базою 
даних Публічної бібліотеки, доступу до внутрішньо бібліотечної інформації.
5.4.4. Укладати з дирекцією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки 
членів колективу на визначений в угоді термін.
5.5. Права і обов’язки працівників Публічної бібліотеки визначаються посадовими 
інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

VI. ФШАНСОВО -  ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА БІБЛІОТЕКИ

6.1.Фінансово-господарська діяльність Публічної бібліотеки здійснюється на 
основі її кошторису, затвердженого Засновником (міською радою) на поточний 
рік.



6.2. Фінансування Публічної бібліотеки здійснюються за рахунок коштів місько 
бюджету Почаївської міської ради об’єднаної територіальної громади (загального 
та спеціального фондів).
6.3. Джерелами формування майна Публічної бібліотеки є:
- бюджетні асигнування;
- кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської 
діяльності;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних 
осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
6.4. Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади на утримання Публічної 
бібліотеки, кошти за надання платних послуг та кошти, які надходять з інших 
джерел перераховується і зберігається на рахунку Публічної бібліотеки.
6.5. Розмір коштів, які надходять із додаткових джерел фінансування обмеженню 
не підлягають. ЦІ кошти на кінець бюджетного року не вилучаються та не 
враховуються при визначенні обсягів фінансування Публічної бібліотеки на 
наступний рік.
6.6. Дирекція Публічної бібліотеки використовує додаткові кошти для розвитку 
закладу та стимулювання працівників.
6.7. Доходи (прибутки) Публічної бібліотеки використовуються виключно для 
фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
6.8. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через бухгалтера Публічної 
бібліотеки.
6.9. Публічна бібліотека здійснює господарську діяльність у відповідності з 
чинним законодавством і цим Статутом.
6.10. Засоби економічного захисту книжкового фонду:
- стягнення пені за несвоєчасне повернення книг чи їх пошкодження та ін.
6.11. Тарифи на бібліотечні послуги, які надаються платно, затверджуються у 
визначеному порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 
грудня 2011 р. № 1271 та Засновником. Доходи закладу у вигляді коштів, 
отриманих від надання додаткових платних бібліотечних послуг, звільняються від 
оподаткування на підставі ст.29 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу».
6.12. Публічна бібліотека у процесі провадження фінансово-господарської 
діяльності має право:
- самостійно відкривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися 
коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до Статуту;
- розвивати власну матеріально — технічну базу.
6.13. Матеріально-технічна база Публічної бібліотеки включає приміщення, 
споруди , обладнання та інвентар, засоби зв’язку, рухоме та нерухоме майно, що 
перебуває в її користуванні .
6.15. Майно Публічної бібліотеки може вилучатися лише за умови подальшого 
використання цього майна та коштів отриманих від його реалізації, на розвиток 
бібліотечної галузі, в порядку визначеному законодавством. Майно придбане за 
рахунок прибутків, одержаних від платних послуг, належить цим структурам.
6.16. Збитки, завдані Публічній бібліотеці внаслідок порушення майнових прав 
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 
законодавства України.



VII. ЗВІТНІСТЬ ТА ОБЛІК ЗАКЛАДУ

7.1. Публічна бібліотека здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський 
облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність через свою 
бухгалтерію. Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та 
статистичної звітності визначається відповідним законодавством. Відомості, не 
передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані 
підприємствам, установам, організаціям на договірній основі, судам, прокуратурі, 
СБУ, органам внутрішніх справ, Антимонопольному комітету України, 
Господарському суду та аудиторським організаціям -  у випадках, передбачених 
законодавством України на їх письмову вимогу.
7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Публічної бібліотеки 
здійснюється Почаївською міською радою та іншими органами відповідно до 
законодавства.
7.3. Публічна бібліотека зобов’язана надавати Засновнику (Почаївській міській 
раді) на його вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності Закладу.

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Публічна бібліотека має право здійснювати міжнародне співробітництво в 
галузі бібліотечної справи у відповідності з міжнародними договорами, 
укладеними Україною, Законом України «Про культуру», Законом України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» та Іншими законодавчими актами України.

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності Публічної бібліотеки здійснюється шляхом її 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках 
та порядку, встановлених законодавством України.
9.2. Рішення про припинення діяльності Публічної бібліотеки приймається 
Почаївською міською радою об’єднаної територіальної громади за погодженням 
із Міністерством культури України.
9.3. При реорганізації чи ліквідації Публічної бібліотеки працівникам, які 
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України.
9.4. Ліквідація Публічної бібліотеки здійснюється ліквідаційного комісією, яка 
створюється відповідно до законодавства України.
9.5. У разі припинення діяльності Публічна бібліотека (у результаті її ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням Органу 
управління, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
9.6. Бібліотека вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту 
виключення її з Базової мережі закладів культури (стаття 15 Закону України «Про 
бібліотеки та бібліотечну справу», а також частина перша стаття 22 Закону 
України «Про культуру»).

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Статут Публічної Бібліотеки набирає чинності з дня його державної 
реєстрації.



10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту мають юридичну, силу, якщо вони І 
відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово та * 
затверджені рішенням Органу управління майном і зареєстровані в 
установленому законодавством України порядку або оформлені у вигляді нової 
редакції.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «17» листопада 2017 року № /

Про організацію цивільного захисту 
в Почаївськш міській об єднаній 
територіальній громаді

З метою реалізації повноважень, визначених частиною другою статті 19 
Кодексу цивільного захисту України, організації та забезпечення функціонування 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, 
визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Визначити, що основною метою організації цивільного захисту в 
Почаївській міській об'єднаній територіальній громаді є забезпечення 
цивільного захисту на території громади.

2. Визначити, що основними завданнями органів управління та сил цивільного 
захисту Почаївської міської об'єднаної територіальної громади є:

- забезпечення готовності органів управління цивільного захисту, 
підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації;

- забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій;

- навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної 
ситуації;

- виконання програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, 
забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установ та 
організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;

- опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних 
матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 
ситуацій;

- прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних 
ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, 
матеріальних та фінансових ресурсах;

- створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 
фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації;

- оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;



- своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті 
заходи;

- захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; гасіння пожеж;
- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення 
постраждалого населення;

- пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх 
виникнення;

- здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
- реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню 
участь у ліквідації цих ситуацій; інші завдання, визначені законодавством.

3. Визначити структуру органів управління та сил цивільного захисту 
Почаївської міської об'єднаної територіальної громади у складі:

3.1. Безпосереднє керівництво діяльністю Почаївської МОТГ з реалізації 
повноважень у сфері цивільного захисту здійснює міський голова.

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до
повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів 
цивільного захисту є виконавчий комітет Почаївської міської ради та 
відповідальна посадова особа з питань цивільного захисту, яка 
призначається Почаївським міським головою.

4. Для координації діяльності органів та посадових осіб Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади, пов'язаної з техногенно - екологічною 
безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на 
надзвичайні ситуації, утворити Комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій об'єднаної територіальної громади (далі - 
Комісія з питань ТЕБ і НС).
Визначити, що головою Комісії з питань ТЕБ і НС є за посадою Почаївський 
міський голова.
Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також 
контролю за виконанням рішень Комісії з питань ТЕБ і НС, виконання 
функцій робочого органу цієї комісії покласти на відповідального з питань 
цивільного захисту виконавчого комітету Почаївської міської ради.

5. Визначити, що безпосередню організацію і координацію аварійно- 
рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідив надзвичайної 
ситуації, у разі її виникнення, здійснює штаб з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, яким є робочим органом керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва^ транспорту та зв’язку.

■ ••• .. ґ і 

Міський годрйа: В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «17» листопада 2017 року № І0 3 &

Про внесення змін до Договору оренди 
нерухомого майна від 01.12.2016р.

Розглянувши заяву ФО-П Шаховала Павла Володимировича № 970 від 25.10.2017р., 
беручи до уваги п. 8.2. договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р., зареєстрованого в 
реєстрі за № 1455, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради:

В И Р І Ш И Л А * .

1. Внести зміни до п. 8.5. Договору оренди нерухомого майна від 01 грудня 2016 року, 
зареєстрованого в реєстрі № 1455, виклавши його в наступній редакції: «у разі 
припинення або розірвання Договору, поліпшення Об’єкта оренди, здійсненні 
Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від Об'єкта оренди не 
завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря. Якщо в результаті поліпшення, 
реконструкції зробленого Орендарем за згодою Орендодавця, створена нова річ чи 
істотне покращення Об’єкту, Орендар за своїм вибором визнає право власності на це 
майно або отримує право на відшкодування необхідних витрат на такі поліпшення за 
рахунок Орендодавця».

2. Внести зміни до п. 8.6. Договору оренди нерухомого майна від 01 грудня 2016 року, 
зареєстрованого в реєстрі №1455, виклавши його в наступній редакції: "Вартість 
невід'ємних поліпшень зроблених за згодою Орендодавця відшкодовуються за вибором 
Орендаря в межах суми збільшення в результаті цих поліпшень вартості Об’єкта оренди 
або на зарахування їх вартості в рахунок подальшої плати за користування об'єктом 
оренди, чи на умовах п. 8.5 даного Договору та в іншому порядку не забороненому 
законодавством

3. Виключити із Додаткового договору №1 до Договору оренди нерухомого майна від 01 
грудня 2016 року пункт 2. «Будь-які будівельні роботи (в тому числі і ремонт) необхідні 
Орендарю лише для здійснення своєї господарської діяльності у ньому і не підлягають 
відшкодуванню Орендодавцем».

4. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати додаткову угоду до Договору 
оренди нерухомого майна від 01.12.2016р,, враховуючи зміни викладені у п.І, п.2, п.З 
даного рішення

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань: житлово-комунального госгюдарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту

Міський голова- В.С. БОЙКО


