
И
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Про внесення змін в рішення № 6 
І сесії Почаївської міської ради від 
30.11.2015 року.

У зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутатів 
Почаївської міської ради Шегери Людмили Кирилівни і Шаповал Марії 
Іванівни і визнанням обраними депутатами Сторожука Юрія Миколайовича і 
Мацишина Артура Віталійовича, керуючись п.2 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

1. В и все і и Шегеру Людмилу Кирилівну зі складу постійної комісії
Почаївської міської ради з питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища ввівши в неї Сторожука Юрія Миколайовича.

2. Вивести Шаповал Марію Іванівну зі складу постій мої комісії 
Почаївської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
молоді і спорту та соціального захисту населення ввівши в неї 
Мацишина Артура Віталійовича.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
Почаївської місы^оуз хг” на В.Я.

від «31 » січня 2019 року № 1689

ВИРІШИЛА:

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року № 1690

Про внесення змін в рішення № 9 
сесії Почаївської міської ради 

від 30.11.2015 року.

У зв’язку із визнанням повноважень депутатів Почаївської міської ради 
VII скликання Сторожука Юрія Миколайовича, Мацишина Артура 
Віталійовича замість вибулих Почаївська міська рада

1. Внести зміни в рішення № 9 1 -  ої сесії Почаївської міської ради від 
30.11.2015 року і затвердити повноваження новообраних депутатів згідно 
переліку. (Додаток №1).

В И Р І Ш И Л А  :

В.С. БОЙКО



Додаток №1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
від « 31 » січня 2019 року № 1690

Перелік
одномандатних виборчих округів з виборів депутатів Почаївської міської ради.

№
виборчого
округу

Прізвище, ім’я, по батькові 
депутата Опис меж територіального виборчого округу

1. Сімащук Валентина 
Миколаївна

м.Почаїв- пул.Березина, Сагайдачного.

2. Савчук Микола Васильович м.Почаїв -  вул.Лосятинська, Сонячна, Медова, 
Ковальська, Верхня, Нижня.

3. Семесюк Микола Миколайович м.Почаїв -  вул.Наливайка, Злуки.
4. Чиж Василь Васильович м.Почаїв -  вул.Чайковського, Галицька, Космонавтів.
5. Мацишин Артур Віталійович м.Почаїв -  вул.Перемоги, Гагаріна.
6. Трофимлюк Георгій Борисович м.Почаїв -  вул. Я. Мудрого, Квіткова.
7. Галаган Степан Семенович м.Почаїв -  вул.Козацька, М.Вовчка, Миру, Південна.
8. Остапчук Микола Вікторович м.Почаїв -  вул.Возз’єднання, Липова, 2,4-6.
9. Пудайло Микола Миколайович м.Почаїв -  вул.Волинська, Юридика.
10. Шатківський Валерій Глібович м.Почаїв -  вул.Радивилівська, Тиха, 0 .Вишні.
11. Марутовський Валерій 

Володимирович
м.Почаїв -  вул.Варшавська, Гайова, Стефаника, 
Шалівка.

12. Мостинчук Галина Миколаївна м.Почаїв -  вул.Монастирська, Грушевського, Озерна, 
Стельмащука, Граби, Ясна, Польова.

13. Бренчагова Леся Леонідівна м.Почаїв -  вул.Котляревського, Шатківського, 
Хворостецького, Нова, Гоголя, Лісова, Дачна.

14. Уйван Василь Якович м.Почаїв -  вул.Винниченка, Макаренка, Л.Українки, 
Паркова.

15. Ковальчук Віктор Іванович м.Почаїв -  вул.Заньковецької, І.Франка, 
Крушельницької, Толстого, Фабрична.

16. Сторожук Юрій Миколайович м.Почаїв -  вул.Б.Хмельницького, Дорошенка, 
Суворова.

17. Дармограй Оксана 
Володимирівна

м.Почаїв -  вул.Липоваї, 3,7 -  69, Дружби.

18. Гичка Галипа Іванівна м.Почаїв -  вул.Кременецька 1-27Б, 30, 32, 38-40,42,44, 
46, 48, 54, 56-58, 60-68, 70-80, Садова, Спортивна.

19. Ковальчук Марія Петрівна м.Почаїв -  вул.Шевченка, Промислова.
20. Замковський Микола 

Вікторович
м.Почаїв -  вул.М.Рожко, Плетянка, Молодіжна.

21. Панчук Павло Васильович м.Почаїв -  вул.Бригадна,Жука, Шкільна.
22. Бондар Неля Олександрівна м.Почаїв вул.Старотаразька, Вишнева.
23. Трофимлюк Василь 

Євсевійович
м.Почаїв -  вул.Кременецька 29, 31-31 Б, 33
35,37,41,43,45,47,49-53, 55.59,69, 84-121, 
Героїв У1ІА, с.Затишшя -  вул.Зелена.

24. Вовк Лариса Володимирівна с.Комарин- вул.Гагаріна, Зарічна, 
Шевченка, Польова.

25. Кульчинський Анатолій 
Миколайович

с.Старий Тараж -  вул.Сонячна, Вишнева, 
Вільшанки, Колгоспна, Колгоспника,
Л. У країни.

26. Паляниця Тарас Михайлович с.Старий Тараж -  вул.Молодіжна, Рсзніка, 
Садова, Шкільна.

Секретар міської ради В.Я. У ИВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 31 » січня 2019 року №1691

Про внесення змін до 
Програми «Розроблення 
містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади»

З метою забезпечення розроблення звіту про Стратегічну Екологічну 
Оцінку, керуючись Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
враховуючи заходи програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки, 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм , 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., 
ч.І п.22 ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Розроблення містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади» та викласти 
зміни згідно з додатком 1 до рішення.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
навколишц&шю -

/ / л
І і Т 
і; з-

ого середовища.

Міський гогі^а
Ч\

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради № 1691 
від « 31 »січня 2019 року

Зміни, шо вносяться до Програми «Розроблення містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади»

0 В паспорті програми:
1.1. в комірці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру «790,822» тис. гри. замінити на 

цифру «915,309» тис. грн.

2. У розділі 5:
2.1. У першому реченні першого абзацу цифру «790,822» замінити на цифру «915,309».

2.2. Таблицю викласти у такій редакції:

Джерела фінансування. Період виконання Програми та обсяг ресурсів 
(тис. грн.)

2017 рік. 2018-2019 роки
Обсягресурсів,усього : 220,822 694,487
місцевий бюджет 220,822 619,987
Державний бюджет - 74,500

3. У розділі 6 «Заходи програми»:
3.1. У таблиці «заходи Програми», напрям діяльності 2 «Розроблення генерального плану м. Почаїв»: 
доповнити наступним рядком:

2.8. розроблення 2019 Почаївська міська місцевий бюджет І24.487
звіту про рада
Стратегічну
Екологічну' Оцінку

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 31 » січня 2019 року № 1692

Про внесення змін до 
Програми розвитку туризму 
у Почаївській міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2018
2019 роки

З метою забезпечення виконання заходів програми розвитку туризму у 
Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді у 2019 році, керуючись 
Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04,2017 р., 
зі змінами,ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку туризму у Почаївській міській 
об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки та викласти зміни 
згідноз додатком 1 до рішення.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію зпитань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

//У/.

і\з О  с

Міський ГОЛОВІ 6
\  1

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

№1692 від «31 » січня 2019 року

Зміни та доповнення, що вносяться до програми розвитку ту ризму 
у Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки

1) В таблиці «Перелік напрямків, завдань та заходів Програми»:

1.1. Для заходу Програми 1.1.«Створення промо-сюжетних роликів, презентацій, 

документальних фільмів про туристичний потенціал міста, об’єкти історико-культурної та 

археологічної спадщини, історичні та культурні події, музейні колекції та інше:

1.1.1. в комірці, що визначає строк виконання заходу цифру «2018» замінити на 

цифру «2019».

1.1.2. в комірці, що визначаєорієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), в тому числі 

за рокамина 2018 рік цифру «37,0» замінити на цифру «0».

1.1.3. в комірці, що визначаєорієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), в тому числі 

за роками на 2019 рік цифру «0» замінити на цифру «37,0».

1.2 Для заходу Програми 1.3 «Виготовленнярекламнихматеріалів (буклетів, 

флаєрів, календариків, плакатів,тощо) та їхпоширення»:

1.2.1. в комірці, що визначає строк виконання заходу цифру «2018» замінити на 

цифру «2019».

1.2.2. в комірці, що визначає орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), в тому 

числі за роками на 2018 рік цифру «2,500» замінити на цифру «0».

1.2.3. в комірці, що визначає орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), в тому 

числі за роками на 2019 рік цифру «2,500» замінити на цифру «5,000».

2) Додаток 1 до Програми викласти у наступній редакції:

Ресурсне забезпечення цільової Програми 
розвитку туризму у Почаївській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2019 роки

Джерела фінансуванні Обсяг фінансування (тис. грн. У тому числі за роками4
2018 р. 2019 р.

Міський бюджет 77,00 3,5 73,5
Державний бюджет 0 0 0
Інші джерела 0 0 0
Всього: 77,00 3,5 73,5

Секретар міської ради В.Я, Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 31 » січня 2019 року № 1693

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
розвитку туризму у Почаївській 
міській об’єднаній територіальній 
громаді на 2018-2019 роки за
2018р.

Заслухавши звіт про виконання Програми розвитку туризму у 
Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки за 
2018 рік, керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 
12.04.2017 р., зі змінами,ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку туризму у Почаївській 
міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки за 2018 рік 
згідно з додатком 1 до рішення.

2. Контроль за вуконащяданого рішення покласти на постійну комісію 
зпитань со ц ^ ^ .о -^ р ^к іц н о го  розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський ГОЛОСЯТ В.С. Бойко



Додаток І
до рішення Почаївської міської ради 

№ 1693від «З І» січня 2019 року

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2018 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми_____Почаївська міська рада_________________
Відповідальний виконавець програми________Почаївська міська рада_________________

Повна назва програми, ким і коли затверджена:«Програма розвитку туризму у Почаївській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018
2019 роки» затверджена рішенням сесії Почаївської міської ради№ 1020 від 12 .жовтня .2017 року

№
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2018рік, 
тис.грн.

1 Ірофінансовано за звітній період, 
тис.грн.

Здійснені заходи

1. Створення промо-, сюжетних 
роликів, презентацій, 
документальних фільмів про 
туристичний потенціал міста, об’єкти 
ісгорико-культурної та археологічної 
спадщини, історичні та культурні 
події, музейні колекції та інше

кошти міського 
бюджету

37,00 кошти міського 
бюджету; 0

Проведено аналіз 
законодавства щодо 
врегулювання питання 
переходу майнових прав 
на відеоролик, порядок 
використання, 
розповсюдження 
відео продукту

2

Формування туристичного брепду 
громади, розробка логотипу

кошти міського 
бюджету 2,500 кошти міського 

бюджету 0
Громадськими організаціями 
розроблено макет логотипу 
та проект туристичного
бренду.

3

Виготовлення рекламних матеріалів 
(буклетів, фласрів, календариків, 
плакатів тощо) та їх поширення

кошти міського 
бюджету 2,500 кошти міського 

бюджету 0 Опрацьовано зміст та 
наповнення буклетів

4

Участь у культурно-мистецьких 
святах, фестивалях інших міст з 
мет ою обміну досвідом роботи та 
культурним надбанням

кошти міського 
бюджету 1,00

кошти міського 
бюджету 0

Проведено виставку картин 
художниці В. Сімащук у 
Волинському обласному 
краєзнавчому музеї. 
Проведено виставку 
іконопису (сакрального 
мистецтва) на фестивалі 
«Аве-Марія) в 
Кременецькому 
Преображенському Соборі



5

Участь в обласних, всеукраїнських та 
міжнародних туристичних ярмарках, 
конференціях, семінарах та 
фестивалях.

кошти міської 0 
бюджету

В межах кошторисних 
призначень на 
відрядження

кошти міського 
бюджету 0

Прийнято участь 
працівниками апарату 
Почаївської міської ради у 
навчальному тренінгу щодо 
інструментів розвитку 
туризму у громаді та 
формування локальної 
ідентичності

6

Пошук та встановлення 
взаємостосунків в галузі туризму із 
«містами- побратимами»

кошти міського 
бюджету

1 Іе потребує 
фінансування

кошти міського 
бюджету 0

Підписано наміри про 
співпрацю між Почаївською 
міською радою та 
Щуахевським
Муніципалітетом республіки 
Г рузія

7

Створення бази даних існуючих та 
потенційних туристичних об’єктів та 
продуктів.

кошти міського 
бюджету Не потребує 

фінансування
кошти міського 
бюджету 0

Не здійснювалось

8

Аналіз та систематизація даних по 
інфраструктурних об’єктах громади 
та регіону в туристичній галузі

кошти міського 
бюджету Не потребує 

фінансування
кошти міського 
бюджету 0

Не здійснювалось

9

10

Сприяння у розробленні та 
впровадженні нових туристичних 
продуктів та екскурсійних маршрутів

кошти міського 
бюджету Не потребує 

фінансування
кошти міського 
бюджету 0

Не здійснювалось

Співпраця із навчальними закладами 
з питань підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців для туристичної 
галузі

кошти міського 
бюджету І Іе потребує 

фінансування
кошти міського 
бюджету 0

Не здійснювалось

11

Проведення заходів з благоустрою 
туристично- привабливих територій 
та об’єктів

кошти міського 
бюджету 0 кошти місцевого 

бюджету 0
Не здійснювалось

Замовник програми
Ґ  (ПЇБ)-- -̂ У рт"'

. /  / у

7 , (Підпис)і /  -:■■>с -^ с -^  . 7  
‘ (Підпис)

Керівник програми
(ПІБ)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 31 » січня2019року № 1694

Про дозвіл на безоплатну 
передачу науково-популярних 
нарисів з історії Почаєва 
«Світочі Почаєва»

Розглянувши відношення директора Почаївського історико- 
художнього музею щодо дозволу на безоплатну передачу науково-популярних 
нарисів з історії Почаєва «Світочі Почаєва», та відношення бюджетних установ 
та організацій щодо прийняття відповідної літератури,керуючись ст.26, 27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська 
рада

1. Надати дозвіл Почаївському історико-художньому музею на безоплатну 
передачу науково-популярних нарисів з історії Почаєва «Світочі 
Почаєва» бюджетним установам та організаціям згідно списку, що 
додається.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію зпитань 
соціально-е^®^щ^ї5%^бзЬитку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА:

Міський голоблі і В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№1694 від «31 » січня 2019 р.

Список установ та організацій до яких безоплатно передаються науково- 
популярні нариси з історії Почаєва «Світочі Почаєва»

1.Опорний заклад Почаївська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради:
-  60 шт.х234.38= 14062.8 грн.

2. Відділ освіти Почаївської міської ради 
-Зшт.х 234.38=703.14 грн.

3. Почаївський будинок дитячої творчості та спорту
- 2шт.х234.38=468.76 грн.

4. Почаївська музична школа 
-2 шт.х234.38=468.76 грн.

5. Дошкільний навчальний заклад 
-2 шт.х234.38=468.76 грн.

6. Бібліотека Почаївського історико-художнього музею
-  Зшт.х 234.38=703.14 грн.

7. Державний навчальний заклад « Почаївське вище професійне училище»
-10 шт.х234.38=2343.8 грн.

8. Відділ культури, туризму, національностей та релігій Кременецької РДА 
-5x234.38=1171.9 грн.

9. Кременецький краєзнавчий музей 
-Зшт.х 234.38=703.14 грн.

10. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник 
-1x234.38=234.38 грн.

Разом : 91 шт. на суму 21328.58( двадцять одна тисяча триста двадцять 
вісім грн.).



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 31 » січня 2019 року № 1695

Про введення в штатний 
розпис Почаївського міського 
будинку культури 0,5 ставки 
посади керівника гуртка 
«Мажореток»

Розглянувши клопотання директора Почаївського міського будинку 
культури за вхід, №20 від 17.01.2019 р. керуючись,ст.26, 27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ввести в штатний розпис Почаївського міського будинку культури з 
01.02.2019 року 0,5 ставки посади керівника гуртка «Мажореток».

2. Головному бухгалтеру Почаївського міського будинку культури внести 
зміни до штатного розпису закладу з 01.02.2019 року.

3. Оплату праці здійснювати згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію зпитань 
освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

/■/

Міський гол бій В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 31 » січня 2019 року № 1696

Про передачу комунального майна 
на баланс комунальної установи 
«Публічна бібліотека» Почаївської 
міської ради Тернопільської 
області

Розглянувши лист директора комунальної установи «Публічна 
бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області, з 
метоюзабезпечення належними умовами та засобами для діяльності Публічної 
бібліотеки Почаївської міської ради Тернопільської області керуючись п.5 ст. 
60, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з балансу Почаївської міської ради на баланс комунальної 
установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської 
області комунальне майно згідно переліку, що додається, (додаток 1).

2. Оформити передачу комунального майна на баланс комунальної установи 
«Публічна бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області 
відповідним актом прийому-передачі.

3. Директорукомунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївської 
міської ради Тернопільської області передачу майна оформити згідно з 
вимогами діючого законодавства та внести відповідні зміни до 
бухгалтерського обліку.

4. Контроль за4&й|:Ьшшд|*^аного рішення покласти на постійну комісію з 
питань жцт;ювб-комун,айьїірго господарства та комунальної власності,
промисловий, підпрждшгіДіва, транспорту та зв’язку.« чг і; і ’,ч ’*• /і/г • и

Міський голо|М£ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від «31 » січня 2019 року № 1697

Про внесення змін до рішення 
міської ради №1405 від 27 червня 2018 р.

Враховуючи Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо покрашення адміністрування та перегляду 
ставок окремих податків і зборів», п. 274.1 ст,274, п.277.1 ст. 277 Податкового кодексу 
України, керуючись,пунктом 24 частини 1 ст,26, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сесії Почаївської міської ради №1405 від 27 червня 2018 
року, а саме у додатку 1: «Землі лісогосподарського призначення»-код цільового 
призначення земель 09.01, 09,02. 09.03 викласти у такій редакції:

Вид цільового призначення

Ставки податку
(відсоток нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено
(незалежно від 

м іс цезнахо дже н ня)

За земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оиінку яких не 

проведено

код найменування
Для

юридичних
осіб

Для
фізичних

осіб

Для
юридичн 

их осіб

Для
фізнчнихосі

б
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг 0,1 од од ОД
09.02 Для іншого лісогосподарського 

господарства і пов’язаних з ним 
послуг

0,1 ОД од ОД

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду

ОД ОД ОД од

2. Контроль за виконання {зд^ення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-екої^у^дарї^і^тйу, інвестицій табюджету.

Міський В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШ Е Н Н Я

Від « 31 » січня 2019 року Аз 1698

Про внесення змін до рішення 
міської ради №1407 від 27 червня 2018 р.

Враховуючи Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 
ставок окремих податків і зборів», керуючись ст. 268 Податкового кодексу України, пунктом 
24 частини 1 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська 
міська рада

1. Внести зміни та доповнення у додаток №1 до рішення сесії Почаївської міської ради 
№1407 від 27 червня 2018 року, та викласти зазначені зміни та доповнення згідно з додатком 
до даного рішення.

2. Відділу управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку 
Почаївської міської ради забезпечити подання даного рішення до Кременецької ОДШ ГУ 
ДФС в Тернопільській області у строки та порядку передбачені чинним законодавством 
України.

3. Контроль за виконання рішення покластщна постійну комісію з питань соціально- 
економічного розвитку, і н весуз+т^ та бюддіш'г^

ВИРІШИЛА:

В.С. Бойко



Додаток І
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ \698 від а 3 і » січня 20 і 9 року

Зміни та доповнення що вносяться у додаток №1 до рішення 
сесії Почаївської міської ради №1407 від 27 червня 2018 р.

1. У пункті один ПОЛОЖЕННЯ про оподаткування туристичним збором:
і . 1 .частину першу викласти у наступній редакції: «1.1. Платниками збору є громадяни 

України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію 
адміністративн о-територ іальної одиниці, на якій діє рішення Почаївської міської 
ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях
проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 
відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати 
та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б)  житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, 
кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі)».

1.2. п.п. б) частини другої викласти у наступній редакції: « Особи визначені 
підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу 
України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 
проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 1,1. пункту 1 цього 
ПОЛОЖЕННЯ, ідо належать фізичним особам на праві власності або на праві 
користування за договором найму»;

2. Пункт другий ПОЛОЖЕННЯ про оподаткування туристичним збором викласти у 
наступній редакції : «Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 
розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом а), б) підпункту 
1Л. пункту 1 цього Положення.

3. Пункт третій викласти у наступній редакції:

«Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у 
місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом а), б) підпункту 1.1. пункту 1 
цього Положення у розмірі:

-для внутрішнього туризму 0,2 відсотка від мінімальної заробітної плати 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну 
добу тимчасового розміщення.

-для в’їзного туризму 2 відсотки - від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну 
добу тимчасового розміщення.»

4. Пункт четвертий викласти у наступній редакції:
«Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до 
податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 
ЗО числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі 
рішення Почаївської міської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у 
податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних



(податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується 
такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) 
періоду.

5. пункт 6 ПОЛОЖЕННЯ викласти у наступній редакції:
«На території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади туристичний збір 

здійснюється:
а) «Юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268,7 Податкового кодексу 
України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення 
осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом а), б) підпункту 1.1. пункту 1 
цього Положення.

б) «квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з 
метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) 
підпункту 1.1.пункту 1 цього ПОЛОЖЕНЯ, шо належать фізичним особам на праві власності 
або на праві користування за договором найму»;

в) : «юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою 
або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, 
укладеного з відповідною радою».

6. Доповнити ПОЛОЖЕННЯ пунктом 7 такого змісту:
«7. Особливості справляння збору.

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 
розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за 
ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням 
Почаївської міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї 
адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне 
справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), 
що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявност і 
у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до 
Податкового кодексу України та рішення Почаївської міської.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території 
адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума 
надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим 
кодексом Порядку;

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇБСЬКЛ МІСЬКА РАДА

с ьомі: скликання 
с о р о к о в  а сіх:і я

РНІІ кип я

від « » січня 2019 року №  (Ш 9

Про внесений ЗМІН ДО договору ОреіІІШ 
землі вія «ЗО» жоїтгия 2007 року

Розглянувши заяву ФО 11 Апдрущук А.М. від 14.12.2018р. за 
вх.№1 197, враховуючи м, 13 договору оренди землі від 30.10.2007 року, 
зареєстрованого у Кременецькому районному відділі Тернопільської 
регіональної філії центру ДЗК. про що у Державному реєстрі земель вчинено 
запис від 14.1 2.2007 року за А»040/65 103208. іа інформацію, зазначену у витязі 
з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 
20.11.2018 року, з метою наповнення місцевого бюджету, керуючись ст.93 
Земельного кодексу України, сі'.2 1 Закону України «Про оренду землі», п.34 ч.І 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до договору оренди землі від 30.10.2007 року, укладеного 
між 1 Іочаївською міською радою та СГІД-ФО Апдрущук Аллою 
Миколаївною, шляхом укладення додаткової угоди Асі до договору 
оренди землі від 30.10.2007 року, виклавши п.п.5,9,1 1, 16 договору 
оренди землі від ЗО. 10.200'-' року у такій редакції:
пункт 5: «нормативна ірошова оцінка земельної ділянки становить 83 
640.00 гри (вісімдесят гри а псячі шістсот сорок гривень 00 коп), що 
складає 680,1 5 гри, за і м. кв.»;
-пункт 9: «орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 
розрахунку 10 (десять) відсотків від величини нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, що становить 8364,00 гри ( вісім тисяч триста 
шістдесят чотири гривні 00 копійок) в рік»;
-пункт 11: «Орендна плата віюспгьея щомісячно у розмірі 1/12 частини 
річної орендної плати на р/р 33213815019671. МФО 899998, код 
призначення платежу; 180Ш90О не пізніше 10 числа після звітного
місяця»;



пункт 16: «цільове призначення земельної ділянки: 03.07. Для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель: землі 
житлової та громадської забудови}».

2. Доручити 1 Іочаївському міському голові Бойку В.С. підписати та 
скріпити печаткою додаткову угоду Л"и 1 до договору оренди землі від
30.10.2007 року впродовж' місячною строк) в моменту прийняття даного 
рішення .

3. Вважати таким, що втрать чинність договір від 29.05.2014 року про 
зміну умов договору оренди землі від 30.10.2007 року зареєстрованого
14.12.2007 року за .N3:040765103208, крім пункту 1 {щодо кадастрового 
номера земельної ділянки) з моменту здійснення державної реєстрації 
додаткової угоди №1 до договору оренди землі від 30.10.2007 року.

4. Затвердити текст додаткової угоди Лґ° 1 до договору оренди землі від 
30.10.200? року згідно додатку Л71 до даного рішення.

5. ФО-П Апдрущук А..VI. зареєструвати додаткову угоду .VіІдо договору 
оренди землі від 30.10.2007 року в установленому законодавством 
порядку у 5-гешііій герми: з моменту підписання даної угоди та 
здійснити фінансування вказаної реєстраційної дії,

6. Підписану та зареєстровану додаткову угоду №1 до договору оренди 
землі від 30.10,2007 року подати на затвердження Почаївською міською 
радою.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природною середовища.

КІ1Н В.С.Ьонко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

С ЬОМ Е С КЛ И ICA H Н Я 
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « » січня 2019 року Ха НО О

Про затвердження додаткових угод 
до договорів оренди землі

Керуючись гі.43 ч.І ст.26, п.34 ч.І ст.26, п. 16 ч.4 ст.42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

1.Затвердити додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 26.06.2009 
року укладену між Почаївською міською радою в особі Почаївського 
міського голови Бойка Василя Сергійовича та фізичною особою-підприємцем 
Врочинським Петром Миколайовичем, яку зареєстровано відповідно до 
витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права за індексним 149495560 від 14.12.2018 р.

2.Затвердити додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 04.02.2009 
року укладену між Почаївською місі,кою радою в особі Почаївського 
міського голови Бойка Василя Сергійовича та фізичною особою-підприємцем 
Колесником Віктором Михайловичем, яку зареєстровано відповідно до 
витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права за індексним № 147021912 від 27.11.2018 р.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань >Ц£3:.е%дуван!ія, будівництва, земельних відносин та

В И Р І  Ш И Л А:

охорони иавкол ого середовища.

Міський голо^г В.С. Войко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

Від« »січня 2019 року № ( $ 00

Про затвердження додаткових угод 
до договорів оренди землі

Керуючись п,43 ч.І ст.26, п.34 ч.І ст.26, п.16 ч.4 ст.42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити додаткову угоду Лїіі до договору оренди землі від 26.06.2009 
року укладену між Почаївською міською радою в особі Почаївського 
міського голови Бойка Василя Сергійовича та фізичною оеобою-підприємцем 
Врочинським Петром Миколайовичем, яку зареєстровано відповідно до 
витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права за індексним № 149495560 від 14.12.2018 р.

2.Затвердити додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 04.02.2009 
року укладену між Почаївською міською радою в особі Почаївського 
міського голови Бойка Василя Сергійовича та фізичною особою-підприємцем 
Колесником Віктором Михайловичем, яку зареєстровано відповідно до 
витягу з державного реєстру речових нрав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права за індексним ,\д 147021912 від 27.1 1.2018 р.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «ЗІ» січня 2019 року № /уД?/

Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки від «03» червня 2014 року

Розглянувши заяву ФО-П Кривіцької А.1. від 08.01.2019р. за вх.№11, 
враховуючи п. 10 договору оренди земельної ділянки від 03.06.2014 року, 
зареєстрованого згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права за індексним номером 22480803 
(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 372028861234), та
інформацію, зазначену у витязі з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки від 21.01.2019 року, з метою наповнення 
місцевого бюджету, керуючись ст.93 Земельного кодексу України, ст.21 Закону 
України «Про оренду землі», п.34 ч.І сі.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І  Ш И Л А:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.06.2014 року, 
укладеного між Почаївською міською радою та СІІД-ФО Кривіцькою 
Антоніною Іванівною, шляхом укладення додаткової угоди УМ до 
договору оренди земельної ділянки від 03.06.2014 року, виклавши п.п.3,7 
договору оренди земельної ділянки від 03.06.2014 року у такій редакції: 
пункт 3: «нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 
46 250,20 гри (сорок шість тисяч двісті п’ятдесят гривень 20 коп), що 
складає 680,15 грн. за 1 м. кв.»;
-пункт 7: «орендна плата встановлюється в розмірі 10 (десять) відсотків 
від величини нормативної [ротової оцінки земельної ділянки, що 
становить 4625,02 грн ( чотири тисячі шістсот двадцять п’ять гривень 02 
копійок) в рік»;

2. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати та 
скріпити печаткою додаткову угоду УМ до договору оренди земельної



ділянки від 03.06.2014 року впродовж місячного строку в моменту 
прийняття даного рішення .

3. Затвердити текст додаткової угоди Xі? 1 до договору оренди земельної 
ділянки від 03.06.2014 року згідно додатку №>1 до даного рішення.

4. ФОГІ Кривіцькій А.І. зареєструвати додаткову угоду Х«1до договору 
оренди земельної ділянки від 03.06.2014 року в установленому 
законодавством порядку у 5-денний термін з моменту підписання даної 
угоди та здійснити фінансування вказаної реєстраційної дії.

5. Підписану та зареєстровану додаткову угоду №1 до договору оренди 
земельної ділянки від 03.06.2014 року подати на затвердження 
Почаївською міською радою.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

В. С. Бойко



\
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОКОВА СЕСІЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «31 » січня 2018 року №1702

Про надання дозволу на 
організацію гарячого харчування 
учнів Опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради

На виконання ст.56 Закону України «Про освіту», п.3ст21, п.3.ст223акону 
України «Про загальну середню освіту», керуючись статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі листа від 23. 01.2019р.№7 
дирекції Опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради Тернопільської області, міська рада

1.Надати тимчасово дозвіл на організацію гарячого харчування, без 
залучення суб’єктів господарювання з надання послуг у сфері харчування, 
учнів пільгових категорій за кошти місцевого бюджету та за кошти батьків в 
Опорному закладі Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради Тернопільської області до моменту завершення процедури 
відкритих торгів із закупівлі послуги гарячого харчування в шкільній їдальні і 
визначення переможця.

2.Оплату комунальних послуг та оплату праці працівників їдальні 
здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Директору Опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області Гичці Г.І. здійснити 
усі необхідні організаційно-правові заходи щодо надання послуг з організації 
гарячого харчування учнів закладу освіти.

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

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1703

Про надання дозволу на виготовлення
• н +»♦ •технічної документації 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 в с. Комарин , 
вул. Зарічна, 154, гр. Демку З.Т.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Джерельна 17а, гр. Демка З.Т., 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 е. Комарин, вул. 
Зарічна, 154, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Демку Зіновію Теодоровичу 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. Зарічна, 154, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. т" ‘ ня покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

іемельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1704

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку7, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Молодіжна, 35, гр. Сімчук О.П.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Сімчук О.П, яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 35, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч,2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Сімчук Ользі Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 35, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань місто буду] мельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

природного середі

Міський голові В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1705

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2189 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Молодіжна, 37, гр. Сімчуку Р.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Сімчука Р.В., 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. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 37, керуючись п.ач.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.гч.1 ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Сімчуку Ростиславу Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2189 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 37, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. ц покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

Міський голоцФ

:мельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко
V



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1706

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 32, гр. Чек Р.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 29, гр. Чек Р.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 с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 32, керуючись п.а ч.І ст..стЛ2,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І стЛ21 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч,2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, ГІочаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.

2 .

Надати дозвіл гр. Чек Раїсі Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 32, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за ви кон аїн іяй^но^^й ^ей^ покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваш^'<̂ у 'рвш щ т^^^^льних відносин та охорони навколишнього 
природного середотй§%7 _

Міський головне В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року №1707

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Шевченка, 10, гр. Довгушку А.С.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Шевченка, 10, гр. Довгушка А.С., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 10, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст,81, п.а ч,3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Довгушку Андрію Степановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:015:0002 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Комарин, 
вул. Шевченка, 10, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Довгушку Андрію Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:015:0002 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Комарин, 
вул. Шевченка, 10.

3. Зобов’язати гр. Довгушка Андрія Степановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконання] 
питань містобудуван. 
природного середо

М ІС Ь К И Й  ГОЛОВНІ

покласти на постійну депутатську комісію з 
ельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1708

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1614 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с, Комарин, гр. Довгушку А.С.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Довгушка А.С., який просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с, 
Комарин, та передати дану ділянку безоплатно у власність керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Довгушку Андрію Степановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1614 га за кадастровим номером 6123488200:02:014:0001 для 
ведення особистого селянського господарства у с. Комарин, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Довгушку Андрію Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1614 га за кадастровим номером 6123488200:02:014:0001 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин.

3. Зобов’язати гр. Довгушка Андрія Степановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за викої ' покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голо

питань мІстобуду 
природного серед

:мельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1709

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,3117 та 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Довгушку А.С.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Довгушка А.С., який просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, та передати дану ділянку безоплатно у власність керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Довгушку Андрію Степановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,3117 га за кадастровим номером 6123488200:02:015:0003 для 
ведення особистого селянського господарства у с. Комарин, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Довгушку Андрію Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3117 га за кадастровим номером 6123488200:02:015:0003 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин.

3. Зобов’язати гр. Довгушка Андрія Степановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

В И Р І Ш И Л А :

4 . покласти на постійну депутатську комісію з 
ельпих відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1710

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,4684 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Довгушку А.С.

Розглянувши заяву жителя с, Комарин, гр. Довгушка А.С., який просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, та передати дану ділянку безоплатно у власність керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Довгушку Андрію Степановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,4684 га за кадастровим номером 6123488200:02:015:0001 для 
ведення особистого селянського господарства у с. Комарин, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Довгушку Андрію Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,4684 га за кадастровим номером 6123488200:02:015:0001 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин.

3. Зобов’язати гр. Довгушка Андрія Степановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

ї покласти на постійну депутатську комісію з 
асльпих відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

4. Контроль за виконаннш^данош 
питань містобудуваггі^^удівййц^ 
природного середо

ІГ '

Міський головаї'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року №1711

Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки 
та надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Варшавська, 4, гр. Моргуновій М.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 4, гр. Моргунової М.І., яка 
просить погодити межу земельної ділянки та 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. Варшавська, 4, та акт погодження межі № 1 від 17.01.2019 
р., керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин № 1 від 17.01.2019 року по обстеженню межі між земельною ділянкою для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Моргунової М.І. в м. Почаїв по вул. Варшавська, 4, та суміжною земельною 
ділянкою гр. Сухомлин Л.І. в м. Почаїв, по вул. Варшавська, 8. (Обміри та графічні 
матеріали додаються).

2. Надати дозвіл гр. Моргуновій Мирославі Іллівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська, 4, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

3. Контроль за виконанням^^їбг^^ї^тн^' покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуваннЯ^^^рйц^^Ср^ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середов: г'

Міський голові В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1712

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0714 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Лотоцькому В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 2, гр. Лотоцького В.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0714 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

В И Р І Ш И Л А :

покласти на постійну депутатську комісію з 
ельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «ЗІ» січня 2019 року №1713

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул, Дорошенка, 7, громадянам 
Коцюбі Л.Н., Корчинському І.Л. та Коцюбі О.М. 
у спільну сумісну власність

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, гр. Коцюби Л.Н. (вул. Дорошенка, 7), гр. 
Корчинського І.Л. (вул. Старотаразька, 32), та гр. Коцюби О.М. (вул. Дорошенка, 7), які 
просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 7, та 
передати дану ділянку безоплатно у спільну сумісну власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч,1 ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Коцюбі Любові Никанорівні, гр. Корчинському Іоанну Любомировичу 
та гр. Коцюбі Олегу Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001 -.1629 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. 
Дорошенка, 7, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Коцюбі Любові Никанорівні, гр. Корчинському Іоанну Любомировичу та 
гр. Коцюбі Олегу Миколайовичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1629 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 7.

3. Зобов’язати гр. Коцюбу Любов Никанорівну, гр. Корчинського Іоанна Любомировича 
та гр. Коцюбу Олега Миколайовича зареєструвати речові права на земельну ділянку у

В И Р І Ш И Л А

4 . покласти на постійну депутатську комісію з

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1714

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Бригадна, 26, гр. Кравчуну Т.Є.

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Бригадна, 26, гр. Кравчука І.Є., 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. Бригадна, 26, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кравчуну Івану Євгеновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1621 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 26, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кравчуну Івану Євгеновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1621 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 26.

3. Зобов’язати гр. Кравчуна Івана Євгеновича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанн^^^ю п^ІЩ ^іія покласти на постійну депутатську комісію з 
питань м і с т о б у д у в а н н ^ б ^ ^ ї і и ц і ь н и х  відносин та охорони навколишнього
природного середов/— "

Міський голої В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1715

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, 2, гр. Лотоцькому В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 2, гр. Лотоцького В.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. Шкільна, 2, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п,б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

1. Затвердити гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1663 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. Шкільна, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1663 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м, Почаїв, вул. Шкільна, 2.

3. Зобов’язати гр. Лотоцького Володимира Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

В И Р І Ш И Л А

питань містобуд) 
природного сере;

Міський голева =

льпих відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1716

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, 15, гр. Репельській Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 15, гр. Репельської 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 м. Почаїв, вул. 
Чайковського, 15, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І сг. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Репельській Людмилі Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1659 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. Чайковського, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Репельській Людмилі Степанівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1659 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, 15.

3. Зобов’язати гр. Репельську Людмилу Степанівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

В И Р І Ш И Л А  :

питань місто буд 
природного сере

Міський гол

земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1717

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0400 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Боболінському Ю.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 14, гр. Боболінського Ю.Ф., 
який 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. Шевченка, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 чЛ ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Боболінському Юрію Федоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0400 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1624 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Боболінському Юрію Федоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0400 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1624 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка.

3. Зобов’язати гр. Боболінського Юрія Федоровича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконали 
питань містобудува>  ̂
природного серед^ц& ї^

Міський головно

ен»я покласти на постійну депутатську комісію з 
£\$£мельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року №1718

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0398 та 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Репельській Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 15, гр. Репельської Л.С., 
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. Чайковського, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність керуючись п. б ч.І ст. 12, п. б ч.І ст.81, п. а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст, 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Репельській Людмилі Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0398 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1662 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Чайковського, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Репельській Людмилі Степанівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0398 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1662 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського.

3. Зобов’язати гр. Репельську Людмилу Степанівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанняіч^ай^^ращення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванйя^Іу^іщці^^^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссредомвд^/ С/" л

/ /— - ^
//:

Міський головне В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року № 1719

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1350 та для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, гр. Сіморі Л.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 24, гр. Сімори Л.В., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б ч.І ст.81, ст..ст. 125,126 Земельного 
кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити гр. Сіморі Леоніду Васильовичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1350 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1631 в м. Почаїв для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Леоніду Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1350 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1631 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв.

3. Зобов’язати гр. Сімору Леоніда Васильовича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

тя покласти на постійну депутатську комісію з 
іі^іельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

4. Контроль за виконанії, 
питань містобудува 
природного середо

М ІС Ь К И Й  ГО Л О І& Р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» січня 2019 року №1720

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0600 га для індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, 
гр. Кузнецову Ю.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Спортивна, 2/2, гр. Кузнецова Ю.С., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст,12, п.б ч.І ст.81, ст..ст.125,126 Земельного 
кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Кузнецову Юрію Станіславовичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером 
6 і 23410500:02:001:1623 в м. Почаїв, вул. Вишнева, для індивідуального садівництва, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кузнецову Юрію Станіславовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1623 для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева.

3. Зобов’язати гр. Кузнецова Юрія Станіславовича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванад^^|давщ^^^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середощ^а?.^', ■ “

В И Р І Ш И Л А :

{’І т
М ІС Ь К И Й  голо В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « ЗІ » січня 2019 року № 1721

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0958 та 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Бурштиновичу Я.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 64, гр. Бурштиновича Я.С., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бурштиновичу Ярославу Сергійовичу проект із землеустрою щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0958 га із земель 
для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3278 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Бурштиновича Ярослава Сергійовича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

3. Контроль за виконанням 
питань містобудува: 
природного серед

. Р г ї
М ІСЬКИЙ ГОЛР1ДІ

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « ЗІ » січня 2019 року № 1722

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Василюк Н.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 11, гр. Василюк Н.Д., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити гр. Василюк Надії Дмитрівні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3266 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Василюк Надію Дмитрівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за в икон ■ Даноїр )Зііц,Єцця покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобуд; 
природного сере,

Міський голо’

ІВИЙІ іельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇБСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1723

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0784 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Волянюк К.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 32, гр. Волянюк К.І., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Волянюк Катерині Іванівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3269 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Волянюк Катерину Іванівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п. 1 даного рішення.

В И Р І Ш И Л А :

3. Контроль за вико; ласти на постійну депутатську комісію з
питань містобуду зих відносин та охорони навколишнього
природного серед

і О С
Міський голо% В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1724

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0786 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Гичці І.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Перемоги, 19, гр. Гички І.О., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Гичці Ігорю Олександровичу проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0786 та із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3272 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Гичку Ігоря Олександровича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

В И Р І Ш И Л А :

о .
Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1725

Про затвердження проекту' із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1186 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Гритор’свій А.С.

Розглянувши заяву жительки м. Київ, вул. Чорновола В’ячеслава, буд. 27, кв. 22, гр. 
Григор’євої А.С., яка просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч,1 ст. 26 
Закону України ‘“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

1. Затвердити гр. Григор’євій Аллі Степанівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1186 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3391 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Григор’єву Аллу Степанівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням. жйого^їое^ня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванп#?^ДІвщщт.ка,^ймелЩІих відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А

М ІС Ь К И Й  ГОЛОВНІ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « ЗІ » січня 2019 року № 1726

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Гробницькому П.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 31, гр. Гробницького ГІ.П., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Гробницькому Павлу Петровичу проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3275 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2, Зобов’язати гр. Гробницького Павла Петровича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

В И Р І Ш И Л А  :

обкласти на постійну депутатську комісію з 
іельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31» січня 2019 року № 1727

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. їіочаїв, гр. Дудар ОМ.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 26, гр. Дудар О.Я., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Дудар Ользі Яківні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3271 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов'язати гр. Дудар Ольгу Яківну зареєструвати речове право на земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за в икон анняк^ДДйо'ію'ріщення ̂ класти  на постійну депутатську комісію з
питань містобудуван 
природного середоміщеі

ельних відносин та охорони навколишнього

М ІС Ь К И Й  г о л о ^ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1728

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Дудару Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шалівка, 13, гр. Дудара Р.В., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст, 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Дудару Роману Васильовичу проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3326 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Дудара Романа Васильовича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням лщЦУгб;рїщсііня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містооудуванішСО^^^Ц.тв^ земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середов^ЗщаГ10 "

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

\\



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року №  1729

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0843 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Козаку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 66, гр. Козака В.В,, який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, ІІочаївська міська рада

1. Затвердити гр. Козаку Василю Вікторовичу проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0843 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3273 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Козака Василя Вікторовича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містс)будування>̂ уйттЩігцт'Ва^емеігьних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

природного середоВіуЦЩ;,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « ЗІ » січня 2019 року № 1730

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0784 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Кошаку А.Є.

Розглянувши заяву жителя м. ГІочаїв. вул. М.Вовчка, 34, гр. Кошака А.Є., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити гр. Кошаку Анатолію Євгеновичу проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3270 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Кошака Анатолія Євгеновича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувані^^дтцц^гй^ь>зрйельішх відносин та охорони навколишнього 
природного середовціцаг ( "

іЬ''
у  / , ̂і -д ' Є /

М ІС Ь К И Й  Г О Л О І(£  1 і В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1731

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0784 та 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Левицькій Н.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Березова, 14/1, гр. Левицької Н.Т.. яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Левицькій Наталії Тимофіївні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3300 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Левицьку Наталію Тимофіївну зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

3. Контроль за виконанням данощрлшення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуванн^^діщііищ’рй^^ійсльних відносин та охорони навколишнього 
природного серсдов " ‘ "

В И Р І Ш И Л А

•.-/ 'V/ V-

Міський голова'- В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1732

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Лотоцькій Л.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 24, гр. Лотоцької Л.О., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“і Іро місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Лотоцькій Лідії Олександрівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3267 у м, Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Лотоцьку Лідію Олександрівну зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

3. Контроль за виконанням дацога ріцден іія покласти на постійну депутатську комісію з
питань місісібудуванн^^'дівн’ИйтЦі^-'^мсіїьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовцїрат с ' '' '

V 0°/' і/“"* чТ?.»
* ;

Міський голова^ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1733

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Мартинюк Є.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 2, гр. Мартинюк Є.І., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Мартинюк Євгенії Іванівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3262 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Мартинюк Євгенію Іванівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням -ріщ^ння покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

Міський гол В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1734

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0784 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Николиній Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 68, гр. Николиної Н.В., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Николиній Наталії Володимирівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3279 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Николину Наталію Володимирівну зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

3. Контроль за ініК()наиням дацхїго.рі],пення покласти на постійну депу татську комісію з
питань містобудуванр^;^дДвниЦтда)^еме:іьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовдшїь о '' ' ' ..  ' *

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова) 11
; ■ -*

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31 » січня 2019 року № 1735

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. ІЗочаїв, гр, Палій Р.О.

Розглянувши заяву жительки м. Гіочаїв, вул. Перемоги, 23, гр. Палій Р.О., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись сг. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій”, ст, 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Палій Риммі Олександрівні проект , із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3301 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Палій Римму Олександрівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням дадаго.рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань місіцбудуванн^^дівницт^у^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середов^іф?': ... . '

//4? с°
II2  у і

Міський ГОЛОЙ̂  |  і В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1736

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 та 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Сиротюку І.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Миру, 21, гр. Сиротюка І.Я., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сиротюку Івану Яковичу проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3265 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Сиротюка Івана Яковича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даної о рцігсння покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуваіін^^5«цвіШ їГ^^іельних відносин та охорони навколишньою 
пр продиого ссредовДОЦг ) 1 * *
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М ІС Ь К И Й  ГОЛОВНУ: І  \ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1737

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Сіморі Т.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 19, гр. Сімори Т.В., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, і 86, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сіморі Тетяні Василівні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3261 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Сімору Тетяну Василівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1738

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Слободян З.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 4/1, гр. Слободян З.М., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Слободян Зіновїї Михайлівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3283 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Слободян Зіновію Михайлівну зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

3. Контроль за виконанін^^йогОї|М4ііення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваиїщ,т@ущщ)іцї’̂ ар:зсйельних відносин та охорони навколишнього 
природного середс";л,т"с" ■ ^
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В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1739

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Яблонській Г.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів, 1, гр. Яблонської Г.Ф,, яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав па нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Яблонській Галині Федорівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільовою призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3268 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Яблонську Галину Федорівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п, 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням.дщюгрпрішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуваіуїїя:4будіЬщщДВ^'земельних відносин та охорони навколишнього 
природного СЄрЄД9̂ [Щ^, '■ '■

І/оҐ £ /
/ / * ;
и т ^Міський голоййаїІІ с В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1740

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0784 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр, Якимчук М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 17, гр. Якимчук М.В., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Якимчук Марії Василівні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3276 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Якимчук Марію Василівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань м і сто б у д у в ан ^ ^ у д і|^ а ^ 5а, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо^ьцаї Ї-- ‘

//. чд

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОКОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » січня 2019 року № 1741

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0893 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Ковальській Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 46а, гр. Ковальської Н.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. 
Гайова, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні’'', п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ковальській Наталії Пантелеймонівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0893 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконання^д^огр;;|щ ^ння покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуван^^ДІШ Щ Й^^^іельних відносин та охорони навколишнього 
природного СерСДОВЩШ.:. ’

11?
Міський голову £

\\С \
В.С. Бойко


