
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » липня 2019 року № 1974

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Тернопільського обласного 
бюджету

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від № 319 від 03
квітня 2019 р. та постанови КМУ №130 від 27.02.2019 року, керуючись п. 1 ч. 1 
ст. 89, ст. 93, ст. 101 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до обласного
бюджету Тернопільської області, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного 
трансферту для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» в сумі 38200 (тридцять вісім тисяч двісті ) 
гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти в сумі 21015 (двадцять одна 
тисяча п’ятнадцять) гривень, всього в сумі 59215 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч 
двісті п’ятнадцять ) грн.

2. Затвердити текст договорів про передачу та прийняття іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до обласного бюджету Тернопільської області 
згідно додатків 1,2.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договори мІжбюджетних 
трансфертів з Почаївського міського бюджету до обласного бюджету 
Тернопільської області, що додаються.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
co ціаль но-економ і чцогоррзвщіжу, інвестицій та бюджету.

Чубик А.В.

Бойко



Додаток 1 
до рішення Почаївської міської ради 

№1974 від « 26 » липня 2019 року

ДОГОВІР
про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до обласного бюджету 

Тернопільської області

Цей договір укладено для досягнення стабільності у фінансуванні 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти.

Договір укладено згідно з вимогами статей 93, 101 Бюджетного кодексу 
України.

I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Тернопільська обласна рада в особі голови 

обласної ради Овчарука В.В. та Почаївська міська рада в особі Почаївського 
міського голови Бойка В.С., які діють на підставі Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору € передача до обласного бюджету Тернопільської 

області з місцевого бюджету Почаївської міської ради коштів на 
співфінансування видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» у 2019 році в сумі 38200 (тридцять вісім тисяч двісті ) 
гривень.

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках 
місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2019 році іншої субвенції з 
місцевого бюджету обласному бюджету Тернопільської області.

3.2. Одержувач коштів, який визначається рішенням Тернопільської 
обласної ради зобов’язується спрямувати кошти пердбачені даним договором на 
співфінансування закупівель передбачених для Опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради на виконання 
постанови КМУ №130 від 27.02.2019 року “Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2019 році в сумі 
38200 (тридцять вісім тисяч двісті ) гривень.



IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

4.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 
грудня 2019 року включно.

5.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання,16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

46000, м. Тернопіль

вул. Грушевського,8

Тернопільська обласна рада

Голова Тернопільської обласної ради

_____________В.С. Бойко _______________ В.В. Овчарук

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2 
До рішення Почаївської міської ради 

№1974 від « 26 » липня 2019 року

ДОГОВІР
про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до обласного бюджету 

Тернопільської області

Цей договір укладено для досягнення стабільності у фінансуванні 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти.

Договір укладено згідно з вимогами статей 93, 101 Бюджетного кодексу 
України.

I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Тернопільська обласна рада в особі голови 

обласної ради Овчарука В.В. та Почаївська міська рада в особі Почаївського 
міського голови Бойка В.С., які діють на підставі Закону України ’’Про місцеве 
самоврядування в Україні".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є передача до обласного бюджету Тернопільської 

області з місцевого бюджету Почаївської міської ради коштів на 
співфінансування видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти в сумі 21015 
(двадцять одна тисяча п’ятнадцять) гривень.

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках 
місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2019 році іншої субвенції з 
місцевого бюджету обласному бюджету Тернопільської області.

3.2. Одержувач коштів, який визначається рішення Тернопільської 
обласної ради зобов’язується спрямувати кошти пердбачені даним договором на 
співфінансування закупівель передбачених для Опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-Ill ступенів Почаївської міської на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. №319 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
якості освіти» в сумі 21015 (двадцять одна тисяча п’ятнадцять) гривень



IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

4.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 
грудня 2019 року включно.

5.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання, 16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

VI Інші умови

46000, м. Тернопіль

вул. Грушевського,8

Тернопільська обласна рада

Голова Тернопільської обласної ради

_____________В.С. Бойко _______________ В.В. Овчарук

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » липня 2019 року № 1975

Про затвердження переліку проектів, які 
реалізовуватимуться у 2019 році за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2016 року № 200 «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік проектів Почаївської міської ради, які 
реалізовуватимуться в 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад згідно з додатком 1.

2. Розпоряднику субвенції щомісячно до 5 числа подавати інформацію 
про стан використання субвенції в розрізі проектів, що фінансуються за її 
рахунок, Мінрегіону.

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

і
Міський головно £
Чубик А.В. V

Ч

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
від « 26 » липня 2019 р. №1975

Перелік проектів Почаївської міської ради, які реалізовуватимуться у 2019 
році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад

1. «Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви 
Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської 
області ( коригування)».

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » липня 2019 року №1976

Про передачу 
комунального майна

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства 
«Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» №426 від 18 
липня 2019 р., на виконання заходів Програми «Розвиток та підтримка 
комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 
допомогу на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно майно комунальної власності Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на умовах договору цільового 
використання (додаток 2) у власність некомерційному підприємству 
«Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно 
переліку (додаток 1).

2. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати та скріпити печаткою 
акти приймання-передачі комунального майна.

3. Після підписання актів приймання-передачі обома сторонами направити 
один примірник до фінансового відділу Почаївської міської ради для 
оформлення відповідних документів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-екоцош^чого розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С. БойкоМіський голова?

Чубик А. В.
V

ч



Додаток 1 
до рішення міської ради 

№1976 від « 26 » липня 2019 року

Перелік комунального майна, ще передається Почаївською міською радою 
Комунальному некомерційному підприємству «Кременецький центр первинної медико- 

санітарної допомоги Кременецької районної ради»

Назва майна Одиниця виміру Кількість Вартість (грн)
Персональний 

комп’ютер (CPU AMD 
А8-9600, 3.1.GHz; 

RAM 4 Gb; БЖ 400 W; 
монітор Acer 21,5, 
клавіатура, миша

Шт. 2 15800

Принтер (БФП) Canon
MF3010, чорний

Шт. 2 13400

Електрокардіограф
НЕАСО ECG600G

Шт. 1 26163

Всього 55363

Секретар міської ради Уйван В.Я.



Додаток 2
До рішення міської ради 

№1976 від « 26 » липня 2019 року

Договір
цільового використання майна

м. Почаїв « »липня 2019 року

Комунальне некомерційне підприємство «Кременецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Кременецької районної ради» надалі - «Одержувач» в особі директора 
Корнійчука Віталія Івановича, що діє на підставі статуту з однієї сторони та Почаївська 
міська рада, надалі - «Передавач», в особі голови Бойка Василя Сергійовича, який діє на 
підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, з іншої сторони, уклали 
даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є зобов’язання щодо цільового використання 
Одержувачем переданого від Почаївської міської ради майна на умовах та в 
порядку визначених у цього договорі.

1.2. За цим договором та на підставі рішення сесії Почаївської міської ради №___ від «
липня 2019 року Передавач передає а Одержувач отримує майно відповідно до 
переліку вказаному у додатку Ідо даного договору.

1.3. Майно вважається переданим за умови підписання цього договору обома 
сторонами та з моменту підписання акту прийому-передачі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Одержувач має право використовувати передане майно відповідно до 

законодавства України у своїй поточній діяльності (ремонт, налагодження, 
технічне обслуговування та ін.). окрім продажу, відчуження, передачі, міни. Дані 
умови стосуються усіх випадків окрім тих, які зазначені у п.2.3. цього договору.

2.2. Одержувач зобов’язується використовувати майно виключно на таких умовах :
Один персональний комп’ютер та принтер розмістити у ФАП с. Старий Тараж 
Кременецького району Тернопільської області для використання медичними 
працівниками при реалізації їх функціональних обов’язків та надання 
медичних послуг населенню.
Один персональний комп’ютер та принтер розмістити у ФАП с. Комарин 
Кременецького району Тернопільської області для використання медичними 
працівниками при реалізації їх функціональних обов’язків та надання 
медичних послуг населенню.
Електрокардіограф розмістити в амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області (далі по 
тексту АЗПСМ м. Почаїв).

2.3. У разі реорганізації, скорочення або закриття ФАП у с. Старий Тараж та с. 
Комарин, АЗПСМ м. Почаїв Одержувач зобов’язаний:
- за 2 місяці попередити Передавача про можливе настання відповідних умов.
- повернути Почаївській міській раді передане майно, або звернутися до 

Почаївської міської ради для отримання погодження щодо можливого подальшого 
місцезнаходження майна та умов його використання.

2.4.Передавач має право:



- звернутися до Одержувача з вимогою щодо повернення майна у разі виявлення 
фактів його не цільового використання за умовами договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За порушення умов даного договору винна Сторона відшкодовує спричинені 
збитки іншій Стороні, що виникли на момент виявлення порушення в порядку 
передбаченому чинним законодавством України.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Даний договір є безстроковим та діє протягом всього періоду корисної 
експлуатації переданого майна.
4.2. Даний договір може бути розірваним або припиненим лише за згодою обох сторін 
або у разі повернення майна Передавачу.

5. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ
5.1. Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного договору, 
будуть вирішуються шляхом рівноправних доброзичливих переговорів, а при не досягненні 
згоди — передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРЕДАВАЧ:

Почаївська міська рада
47025, Тернопільська обл, Кременецький р-р, 
м. Почаїв, вул. Воз'єднання, вуд. 16 
код ЄДРПОУ 14052785
у ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО

ОДЕРЖУВАЧ

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Кременецької районної ради» 
код ЄДРПОУ_______________

Міський голова

В.С. Бойко

Директор

___________________ Корнійчук В.І.



Додаток 1 до 
договору №____ від

« » липня 2019 року

Перелік комунального майна, ще передасться Почаївською міською радою 
Комунальному некомерційному підприємству «Кременецький центр первинної медико- 

санітарної допомоги Кременецької районної ради»

Назва майна Одиниця виміру Кількість Вартість (грн)
Персональний 

комп’ютер (CPU AMD 
А8-9600, 3.1.GHz; 

RAM 4 Gb; БЖ 400 W; 
монітор Acer 21,5, 
клавіатура, миша

Шт. 2 15800

Принтер (БФП) Canon
MF3010, чорний

Шт. 2 13400

Електрокардіограф
ECG600G

Шт. 1 26163

Всього 55363

Міський голова

_____________________ В.С. Бойко

Директор

___________________ Корнійчук В.І.

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

Рішення
«26» липня 2019 року № 1977

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 78, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 
року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад», від 27 лютого 2019 року № 130 «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова 
українська школа» у 2019 році», від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 280-р 
«Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад у 2019 році» та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 
1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 1,

2. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 01 березня 2019 року № 
1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік») згідно з 
додатком 2.

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2019 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 
року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік») згідно з додатком 3, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 196815 гривень за 
рахунок спрямування:



субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти -- 137600 гривень;

вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом 
на 01 січня 2019 року - 59215 гривень ( повернення коштів обласному 
бюджету для відновлення видатків обласного бюджету здійснених на 
засадах спів фінансування в розмірі 10 відсотків на закупівлю дидактичних 
матеріалів, сучасних меблів, комп ’ютерного обладнання для початкових 
класів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» - 38200 гривень та на придбання 
персональних комп 'ютерів для закладів освіти для реалізації заходів 
спрямованих на підвищення якісної освіти - 21045 гривень) .

зміни видатків спеціального фонду в сумі 1411353 гривні за 
рахунок спрямування:

перевиконання дохідної частини спеціального фонду міського 
бюджету станом на 01 липня 2019 року - 87760 гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, переданої із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 705000 
гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, переданої із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 92800 гривень;

залишку коштів загального фонду, що утворився на початок 
бюджетного періоду, переданого із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), - 511549 гривень;

залишку коштів надходжень від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності станом на 01.01.2019 року - 2207 гривень;

залишку коштів надходжень від пайової участі у розвиток 
інфраструктури населених пунктів - 12037 гривень.

4. Внести зміни до міжбюджстних трансфертів на 2019 рік (додаток 
З до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік») згідно з додатком 4.

5. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році (додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 01 
березня 2019 року № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 
рік») згідно з додатком 5.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з пиуац'ь соціаль’Цо-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.
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Боцюк О.І. Ж

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

від 26 липня 2019 року № 1977

(грн.)
Зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік

код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 935400 935400 0 0

41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 705000 705000 0 0

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад 705000 705000 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 230400 230400 0 0

41054300

Субвенція з місцевого на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 230400 230400 0 0

20000000 Неподаткові надходження 13091 0 13091 13091
24000000 Інші неподаткові надходження 13091 0 13091 13091

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 13091 0 13091 13091

30000000 Доходи від операцій з капіталом 74669 0 74669 74669
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 74669 0 74669 74669



31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 74669 0 74669 74669

ВСЬОГО ДОХОДІВ 1023160,00 935400,00 87760,00 87760,00

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради

від 26 липня 2019 року № і 977

(грн)

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджету Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -1 309 349 1 309 349 1 309 349
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 309 349 1 309 349 1 309 349
Всього за типом кредитора -1 309 349 1 309 349 1 309 349

600000 Фінансування за активними операціями
-1 309 349 1 309 349 1 309 349

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджет у до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 309 349 1 309 349 1 309 349
Всього за типом боргового 
зобов'язання -1 309 349 1 309 349 1 309 349

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради 

від 26 липня 2019 року № 1977

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

(грн>

Код 
програмної 
класифікації 
видаткі в та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ

/ 
ТКВКБМС

2

Код 
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку

3 них

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

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

0100000
Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 59215 59215 0 0 0 1318553 0 0 0 1318553 1318553 1377768

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 59215 59215 0 0 0 1318553 0 0 0 1318553 1318553 1377768

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
обєднаних територіальних громад

0 0 0 0 0 1318553 0 0 0 1318553 1318553 1318553

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 59215 59215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59215

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник 137600 137600 0 0 0 92800 0 0 0 92800 92800 230400

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 137600 137600 0 0 0 92800 0 0 0 92800 92800 230400

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( вт. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

137600 137600 0 0 0 92800 0 0 0 92800 92800 230400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього 196815 196815 0 0 0 1411353 0 0 0 1411353 1411353 1608168

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток № 4
до рішення Почаївської міської ради

від 26 липня 2019 року № 1977

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Трансезерти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
субвенції субвенції

дотації загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

дотації
загальний фонд спеціальний фонд усього

найменування трансферту найменування трансферту

Код

Найменування 
бюджету 

одержу вача/над а вача 
міжбюджетного 

трансферту

Субвенція 3 
місцевого 

бюджету на 
реалізацію 

заходів, 
спрямовани 

х на 
підвищення 

якості 
освіти за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

Співфінансув 
ання 10% на 

закупівлю 
дидатктичних 

матеріалів

Співфінансу 
вання 10% 

на закупівлю 
сучасних 
меблів

Співфінансув 
ання 10% на 

закупівлю 
компютерног 
о обладнання

Співфінансу 
вання 10% 

на закупівлю 
персональн 

их 
комп юте pi в

1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18

19100000000 Тернопільський 
обласний бюджет 0 230400 0 230400 9313 25052 3835 21015 59215

0 0 0

Всього 0 230400 0 230400 9313 25052 3835 21015 0 0 59215

Г

Секретар міської ради В.Я. Уйван
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Додаток 5
до рішення І Іочаївської міської ради 

від 26 липня 2019 року № 1977

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
(гр*1),

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредиіунання 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків га 

кредиту ваш ія 
бюджету1

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджсту/відповідальпого виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об'скіа відповідно до проектно- 
ко 111 тор и с ної до к ум е н таї і і ї

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рі вень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кілець 
бюджетного 
періоду. %

1 9 з 4 5 6 7 8 9

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

1 318 553

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 1 318 553

0117362 7362 0490
Виконання інвесч иційних проектів в рамках 
формування інфраструктури обеднапих 
територіальних громад

Капі зальний ремонт вул. Колгоспна 
від вул. Шкільна до церкви 
Пресвятої Богородиці в с. Ст. Тараж

2019 рік 1 550 581 1318 553 85

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) 92 800

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 92 800

0611020 1020 0921

1 Іадання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
тому числі школою-дитячим садком. Інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

1 Іридбання послуг з доступу до 
Інтернету закладів освіти 2019 рік 92 800 92 800 100

УСЬОГО 1411 353

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1978

Про внесення змін в рішення 
№2 першої сесії Почаївської 
міської ради від 30.11.2015р.

Керуючись і].2 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 .В зв’язку із припиненням повноважень депутатів Почаївської міської 
ради Шегери Л.К, і Шаповал M.L внести зміни в склад лічильної комісії :

Мостинчук Г.М.- голова комісії 
Сторожук Ю.М. - секретар комісії 
Дармограй О.В. - член комісії 
Ковальчук М.П. - член комісії
Мацишин А.В. - член комісії

Міськи Бойко В.С.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1979

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. Шкільна, 52, гр. Бовту В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 52, гр. Бовта B.L, 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. Шкільна, 52, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бовту Віктору Івановичу 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. Шкільна, 52, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконання: 
питань містобудува 
природного серед

Онук В.В.

ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
земе них відносин та охорони навколишнього

Міський гол

\\

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1980

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,0323 га; 0,1091 га; 0,0800 та 0,2321 га 
в с. Старий Тараж та площею 0,2518 га в с. Комарин 
для ведення особистого селянського господарства 
гр. Сіморі Г.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Сімори Г.В., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної' документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж та в с. Комарин, керуючись п.а ч.І ст.12, 79, 107, 
118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
особисте селянське господарство», 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Ганні Василівні па виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площами 0,0323 га ; 
0,1091 га; 0,0800 га; 0,2321 га, в с. Старий Тараж та площею 0,2518 га в с. Комарин 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі.

МІСЬКИЙ ГОЛООД І [

Онук В.В.

2. Контроль за ви: 
питань містобу; 
природного сер(



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» липня 2019 року № 1981

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в на турі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської МОТГ гр. Іщук З.Л.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Іщук З.Л. яка просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ, керуючись п.а ч.І 
СТ..СТ. 12,79,107,118, ч.І,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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Іщук Зої Леонідівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 
1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0057295 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 16 лютого 2017 
року серії НМА № 347102 за реєстровим №192.

2. Гр. Іщук Зої Леонідівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

Контроль за виконанн 
питань містобудув 
природного сере,

Онук В.В.

ти на постійну депутатську комісію з 
их відносин та охорони навколишнього

ішення покл
земел

Міський го В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1982

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова, 57, гр. Власюк Н.В.

Розглянувши заяву жительки с. Сущани, вул. Шевченка , 21а, Кагарлицького р-ну , 
Київської обл. гр. Власюк Н.В., яка просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарин, вул. Польова, 57 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Власюк Надії Вячеславівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0335 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Польова, 57 землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Власюк Надії Вячеславівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0335 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м с. 
Комарин, вул. Польова, 57.

1. Зобов’язати гр. Власюк Надію Вячеславівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

2. Контроль за виконаннямдансир^рішепіія покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місто буду в аішй^Ібудівйи^них відносин та охорони навколишнього 
природного середо^ад^- О

Ж/
Міський година е’ і

X * 
ХОд

/'

В.С. Бойко

Онук

X ->



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1983

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 29, гр. Чек P.L, яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Л.Українки, 32 
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

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Чек Раїсі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0001 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Л.Українки, 32. землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Чек Раїсі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0001 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м с. Старий 
Тараж, вул. Л.Українки, 32.

1. Зобов’язати гр. Чек Раїсу Іванівну зареєструвати речові права на земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку.

В.С. Бойко

2. Контроль за викопаппям^аі^го рішення пок сти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуващ^^дївіу^^^, земе них відносин та охорони навколишнього 
природного серед

Міський гол ©їй!
Онук В.В.

у'

Х\ *



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року №1984

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1918 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 
гр. Суху А.І.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 13, гр. Суха А.І. , який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 
Старий Тараж, вул. Колгоспна та передати дану ділянку 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Суху Андрію Івановичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1918 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0343 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. Старий Гараж, вул. Колгоспна, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Суху Андрію Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1918 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0343 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Колгоспна.

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

4. на постійну депутатську комісію з
дпосин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1985

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та • 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 76, 
гр. Бабичинській З.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 76, гр. Бабичинської З.В., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 76, керуючись п.а ч.І 
СТ..СТ. 12,79,107,118, ч.І,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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бабичинській Зої Володимирівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель І споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 76, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будівництв^'^мел^їрї^цідн(юіій''та охорони навколишнього природного 
середовища. d

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко

і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» липня 2019 року №1986

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Стельмащука, 16, гр. Басюку Б.Р.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, гр, Басюка Б.Р., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, керуючись 
п.а ч.І СТ..СТ.12,79,107,118, ч.І,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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Басюку Борису Романовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного ріщення покласрґна постійну депутатську комісію з питань

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1987

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0650 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Нижня, 15, гр. Бурмай М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмай М.С., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, 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

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати п.2 рішення № 1950 Почаївської міської ради сорок четвертої сесії сьомого 
скликання від 25.06.2019р.

2. Надати дозвіл гр. Бурмай Марії Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель І споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту7.

Контроль за виконанням ддищоріщепня покласти на постійну депутатську комісію з питань 
будівийіітц^. з^йёфъййх відносин-'та охорони навколишнього природногомістобудування, 

середовища. А»І/ т У

Міський толста с І
' Г" С.

Онук В.В. ° \V
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» липня 2019 року № 1988

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та - 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, 37, гр. Кондратьєвій І.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина,37, гр. Кондратьєвої 1.А., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації Із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 37, керуючись п.а ч.І 
ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,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

■ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кондратьєвій Іраїді Андріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина,37, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1989

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, 17а, гр. Лук’яненку М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 17а, гр. Лук’яненка М.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Березина, 17а, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Лук’яненку Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 17а, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місто буду в анн^^дівнщдт^ау, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовиіЦ^ \ " 6 -X

/F-OC'-'-

МІСЬКИЙ ГОЛОіЙТ

і і с

Онук В.В.

Z‘

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1990

Про надання дозволу на виготовлення ’ 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Нова, 6, гр. Шишкіній О.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Нова, 6, гр. Шишкіної О.А., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нова, 6, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,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», іі.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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Шишкіній Ользі Анатоліївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нова, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти нй постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будівіїиіцвду зсмельних відіЮсин та охорони навколишнього природного 
середовища. ..у', 1А
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» липня 2019 року № 1991

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, За, у спільну сумісну власність 
гр. Присяжнюк М.М., Присяжнюк О.М., 

Присяжнюк Ю.М., Присяжнюк 1.М., Молчанюк Л.М.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Шалівка, За, гр. Присяжнюк М.М., 
Присяжнюк О.М., Присяжнюк Ю.М., Присяжнюк 1.М., Молчанюк Л.М., , які просять надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку/ господарських будівель і споруд у спільну сумісну 
власність в м. Почаїв, вул. Шалівка, За, керуючись п.а ч.І ст.,ст.12,79,107,118, ч.І,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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Присяжнюку Миколі Миколайовичу, Присяжнюку Олександру 
Миколайовичу, Присяжнюку Юрію Миколайовичу, Присяжнюку Івану 
Миколайовичу та Молчанюк Ларисі Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, За, у 
спільну сумісну власність, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення поклабТи на постійну депутатську комісію з 
:их відносин та охорони навколишньогопитань містобудуванн^^^внйцтаа, земе.

Природного серед'

// v /
МІСЬКИЙ ГОЛОЙВ& е і

Тіс іОнук В.В. V /_\
В.С. Бойко

2.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1992

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0613 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Стельмащука, гр. Басюку Б.Р.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, гр. Басюка Б.Р., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Стельмащука, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Басюку Борису Романовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0613 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням, дшюго-рішення почасти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувані^^^^ДИ^^^ме/ьних відносин та охорони навколишнього 
природного середов^ц^а.

Міський головне g / В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1993

Про падання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0724 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Кондратьєвій 1.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 37, гр. Кондратьєвої І.А., яка 
просить надали дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кондратьєвій Іраїді Андріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0724 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Березина, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місгобудуванняі'тб^цщницт^^еі<4ельних відносин та охорони навколишнього 
Природного серед О В ИДіДТ "р ? м

Міський голові |7 В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1994

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1271 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. Присяжнюку Ю.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шалівка, За, гр. Присяжнюка Ю.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Присяжнюку Юрію Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1271 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення 11 области на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього
природ НОГО середов И .... '! р
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 1995

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4841 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Нова, гр. Шишкіній О.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Нова, 6, гр. Шишкіної О.А., яка просить 
падати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Нова, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ет.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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Шишкіній Ользі Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4841 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Нова, з них: 0,4000 га - за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення наданих їй в користування для 
ведення підсобного господарства в межах населеного пункту, а 0,0841 га - за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного ріщецш покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванМ^^^цдіїт^р^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 3
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від «26» липня 2019 року № 1996

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0Д000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Грушевського, 146, гр. Денисюк А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського, 146, гр. Денисюк А.В., 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. Грушевського, 146, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Денисюк Антоніні Вікторівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2052 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Грушевського, 146, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Денисюк Антоніпі Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2052 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Грушевського, 146.

3. Зобов’язати гр. Денисюк Антоніну Вікторівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванняД^дівйицтвд, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед ов'иїцад JA.

Міський голоиа^ 1

Онук В.В.



від « 26 » липня 2019 року № 1997

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 27, гр. Казіній О.А.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 27, гр. Казіної О.А., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 27, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Казіній Олімпіаді Андріївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0003 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Казіній Олімпіаді Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02: 003:0003 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 27.

1. Зобов’язати гр. Казіну Олімпіаду Андріївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

■ < і

Міський голова : В.С. Бойко

Онук В.В.



від « 26 » липня 2019 року № 1998

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

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. Вишнева, 28в, гр, Лукашевич О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 28, гр, Лукашевич О.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Вишнева, 28в, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Лукашевич Оксані Миколаївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2027 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Вишнева, 28в, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту,

2. Передати гр. Лукашевич Оксані Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2027 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських.будівель І споруд в м. Почаїв, 
вул. Вишнева, 28в.

3. Зобов’язати гр. Лукашевич Оксану Миколаївну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань м1стобудування,_б^ЩЙЙ^^а^демёльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовціца:У’\>"..

// / 
У .?■/'/' И

Міський голойаР 1
Онук В.В. V. =

V

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» липня 2019 року №1999

Про затвердження 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.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 4, гр. Моргунової М.Т., 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. Варшавська, 4, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Моргуновій Мирославі Іллівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1768 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.

2. Передати гр. Моргуновій Мирославі Іллівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1768 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Варшавська, 4.

3. Зобов’язати гр. Моргунову Мирославу Іллівну зареєструвати речові права па земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місг()буду]лін]ія,б\дівшщтва. земелцййх відносин та охорони навколишнього 
природного середовищ^. X■/X /

Міський головам / В.С. Бойко
Онук В.В. ’ і



від « 26 » липня 2019 року № 2000

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

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. Кременецька, 86а, гр. Філозоф Л.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 86а, гр. Філозоф Л.Ф., 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, Кременецька, 86а, 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

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Філозоф Людмилі Федорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2066 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Кременецька, 86а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Філозоф Людмилі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02: 001:2066 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Кременецька, 86а.

1. Зобов’язати гр. Філозоф Людмилу Федорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення пркласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування^ будівнйцт^і>^метщіих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.^2 2. ,,.2'22'а , )

Міський головне н
Онук В.В. ■ \ с

В.С. Бойко

2.



від « 26 » липня 2019 року № 2001

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ДІЛЯНОК 
в натурі (на місцевості) площами 0,0062 га та 0,0036 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Семена Жука, гр. Петровській З.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Семена Жука, 1, гр. Петровської З.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Семена Жука, та передати дані ділянки 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.1 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

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Петровській Зої Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,0062 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2047 та площею 
0,0036 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2051 для ведення особистого 
селянського ' господарства у м. Почаїв, вул. Семена Жука, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. ГІередати гр. Петровській Зої Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,0062 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2047 та площею 
0,0036 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2051 для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Семена Жука.

3. Зобов’язати гр. Петровську Зою Михайлівну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуваннягбу^іщ^Йт§^рз^ір5Їьних відносин та охорони навколишнього 
природного серсдовиШа. - Ч

Міський голова3
Онук В.В.



від « 26 » липня 2019 року № 2002

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0839 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, 
гр. Базилевській Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, гр. Базилевської Л.М., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Гагаріна, 44, та передати дану ділянку 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Базилевській Людмилі Миколаївні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0839 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1748 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту,

2. Передати гр. Базилевській Людмилі Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0839 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1748 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44.

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

4. Контроль за виконанням даного-рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, :будівництраГ^С^ельщ^х відносин та охоропи навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
Онук В.В. -У



від « 26 » липня 2019 року № 2003

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0603 га
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Крамарук Н.О.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 156, гр. Крамарук Н.О., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 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

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Крамарук Наталії Олександрівні проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0603 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0004 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Крамарук Наталії Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0603 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0004 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. Крамарук Наталію Олександрівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, (будівництва, земельцих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.: ' /

Міський голова, В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 2004

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0577 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку П.М.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 15в, гр. Гілетюка П.М., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Плетюку Павлу Михайловичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0577 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0005 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Плетюку Павлу Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0577 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0005 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. Плетюка Павла Михайловича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівіЩпгва. земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища/ ‘ ~ 6 "

••'•J'S/ Z'

Міський головці £; J В.С. Бойко
Онук В.В. ' ; г ‘ /

і ■ с \ м

Л ''у



від « 26 » липня 2019 року № 2005

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0650 га
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Симанюк З.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 2, гр. Симанюк З.М., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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.З4 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Симанюк Зоряні Мирославівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0650 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1751 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Фабрична, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати ір. Симанюк Зоряні Мирославівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0650 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1751 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична.

3. Зобов’язати гр. Симанюк Зоряну Мирославівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного_рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань міс гобудуванпя. будівнйцтва, земелйних відносин та охорони навколишнього 
природного середо в ища.' У у; 1-2'. г.

Міський голова^ з
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 2006

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8445 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Філозоф Л.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 86а, гр. Філозоф Л.Ф., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, и.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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Філозоф Людмилі Федорівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8445 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2088 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Кременецька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Філозоф Людмилі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,8445 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2088 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,-будівництва, земед^нйх відносин та охорони навколишнього 
природного серсдовиїцал 'І, ч

Міський голе
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П‘ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 2007

Про затвердження проекту землеустрою
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0783 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. По чаїв, гр. Щіпській О.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Чумацька, 16., кв.34, гр. Щіпської 
О.Т, яка просить затвердити проект 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Щіпській Ользі Тимофїївні проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0783 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3299 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

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

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва-земельн их відносин та охорони навколишнього 
природного середовища л̂ г'';] /

Міський голова
Онук В.В. ' ~

■ \

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 2008

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0488 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Коржу К.В,

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Винниченка, 29, гр. Коржа К.В., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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

ВИРІШИЛА

1. Затвердити гр. Коржу Кирилу Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0488 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1878 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 
Кременецька, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Коржу Кирилу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0488 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1878 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Кременецька.

3. Зобов’язати гр. Коржа Кирила Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням дадого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування. будівшіцтва, земелхйих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

/

Міський голої
І

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » липня 2019 року № 2009

Про затвердження детального плану території 
земельної ділянки площею 0,2376 га для реконструкції 
будівлі складу під цех з переробки плодоягідної продукції 
по вул. Радивилівська, 20, в м, Почаїв
Кременецького району Тернопільської області

Розглянувши детальний план території земельної ділянки для реконструкції будівлі 
складу під цех з переробки плодоягідної продукції по вул. Радивилівська, 20, в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області, керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст,20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0.2376 га для 
реконструкції будівлі складу під цех з переробки плодоягідної продукції в м. 
Почаїв по вул. Радивилівська, 20, Кременецького району Тернопільської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування,:; будівництва. земельних відносин та охорони 
навколишнього природного сереДоципЖ'
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Міський голова д і В.С. Бойко

Онук В.В.


