
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ

від «02» жовтня 2019 року № 2066

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0Д500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 36, гр. Левандовській О.М,

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 12, гр. Левандовської О.М., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 36, 
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. Левандовській Ользі Миколаївні 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, 36, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанця^ даното.^ па постійну депутатську комісію з питань
містобудування, бущрйр^їва,'демельних^ідносин та охорони навколишнього природного 
середовища. //с? > х

Міський голошу
Олейнік М.Г,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2067

Про затвердження детального плану 
території земельних ділянок 
площами 0,1873 га та 0,1050 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Польова 
в с. Комарин Кременецького району 
Тернопільської області

Розглянувши детальний план забудови території земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд в 
с. Комарин по вул. Польова, 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», от. 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 забудови території земельних ділянок площами 0,1873 
га та 0,1050 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель та споруд по вул. Польова в с. Комарин, Кременецького 
району, Тернопільської області.

2. Контроль за викт)нзилям датїого рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування,.\ "будівництва, земельних відносин та охорони 
навколи шньоурдїриродіїого серед^ища.

МІСЬКИЙ ГОЛЬЦЯ В.С. Бойко
Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2068 •

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки площею ОД873 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин,
вул. Польова, гр, Воздецькому П.Ю.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Санаторійна, 7, гр. Воздецького П.Ю., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність, земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, 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. Воздецькому Петру Юзиковичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова, за рахунок земельних ділянок, забудовані землі, в тому 
числі під житловою та громадською забудовою для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, в межах населеного пункту.

В.С. Бойко

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

МіськиЦголова

О ії
VW ?'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2069

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею ОД050 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в е. Комарин, 
вул. Польова, гр. Герасимюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Шухевича, 12а, гр. Герасимюка А.В., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення, у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, керуючись 
ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні’1, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій1', 
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. Герасимюку Андрію Володимировичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1050 га для 
будівництва та обслуговуванню житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова, за рахунок земельних ділянок, забудовані землі, в тому 
числі під житловою та громадською забудовою для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, в межах населеного пункту. •

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

Міський голова ' В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2070

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. Шкільна, 52, гр. Бовту В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 52, гр. Бовта В.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 52, 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. Бовту Віктору Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2607 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. Передати гр. Бовту Віктору Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2607 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Шкільна, 52 .

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

Контроль за виконанням даногй рішецня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуду^н^,';бу^івцйц^ц земельних відносин та охорони навколишнього 
природного се^л^вЙпЦа-. _ : 2і ‘

АУТ / і /

Міський гс№ба\ В.С. Бойко

4.

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2071

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. Сагайдачного, 11, гр. Барановській О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 11, гр. Барановської О.В., >|ка 
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. Сагайдачного, 11, 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\2б 
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 питаінь 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр, Барановській Ользі ВалеріївнІ 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. Сагайдачного, 11, землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного пункту.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2072

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 с. Затишшя, 
вул. Зелена, 48, гр. Плстюку О.І.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 48, гр. Плеткжа О.І., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 48, керуючись гі.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 відносцн 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Плетюку Олександру Івановичу на виготовлення технічної документації Із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 48, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2073

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. Сонячна,8, гр. Придатку В.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сонячна, 8, гр. Придатка В.С., 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. Сонячна, 8, 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.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Придатку Віктору Степановичу 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. Сонячна, 8, землі житлової та громадської забудови^ в 
межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанііяч данбго рішйння покласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного

-...



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від «02» жовтня 2019 року № 2074

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в пазурі (на місцевості) 
площею 0,0701 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 17а, гр. Ярмусь В.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Суворова, 17, гр. Ярмусь В.А., яка просить 
падати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 17а, керуючись п.а 
ч.І CT..CT. 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

ВИРІ III II Л А :

І. Падати дозвіл гр. Ярмуиь Вірі Анатоліївні на виготовлення технічної документації із 
землеуст рою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 17а, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від «02» жовтня 2019 року № 2075

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо зміни меж та конфігурації земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ясна, 46, гр. Черепепко Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 3/6, гр. Черепенко Н.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв’язку із 
зміною меж та конфігурації земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 46, 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. Черепенко Наталії Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у зв’язку із зміною меж та конфігурації земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:0755 в м. 
Почаїв, вул. Ясна, 46, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будівцц^і^^зе^^їїі иу дідносиїї та охорони навколишнього природного 
середовища. Д/' сЛ;кре

Міський голова і
Онук в.в. З

В.С. Бойко



від « 02 » жовтня 2019 року № 2076

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4478 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена,
гр. Плетюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 82, гр. Плетюк Н.М., я^а 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 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. Плетюк Ніні Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,4478 га в.с. 
Затишшя, вул. Зелена землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

пня покласти на постійну депутатську комісію з 
Земельних відносин та охорони навколишнього

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2077 *

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

Розглянувши заяву жительки с. Жолоби, вул. Дружби, 40, гр. Гоцкалюк М.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.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», 11, 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. Гоцкалюк Марії Михайлівні 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 № 0057551 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 08 квітня 2019 року 
серії ВСС № 904620, за реєстровим №1398.

2. Гр. Гоцкалюк Марії Михайлівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанн^дан^а^і 
питань містобудуваЩїя,. будій " ‘ 
природного сере.? -2 *

МІСЬКИЙ ГОЛрНЙЙ !
Олейнік М.Г. S \

Х-д

щя покласти на постійну депутатську комісію з 
, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2078 ,

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,8000 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської МОТГ 
гр. Семеляк О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. С.Крушельницької, 17, гр, Семеляк О.М., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.І ст..ст,12,79,107,118, ч.Г,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. Семеляк Оксані Михайлівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 
1,8000 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Світанок» згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0230686 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 07 квітня 2005 року 
серії ВСА № 600642, за реєстровим № 495.

2. Гр. Семеляк Оксані Михайлівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням.даіюга рііпсніія покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місг()будувапия,-оудЩііи[(іі^земе.]ьних відносин та охорони навколишнього 
природи ого середо^йщїі. ї? ‘X

//Av"
// С ■ 

Міський голові 
Онук В.В. V

А <■'V.

"V
ч

В.С. Бойкоо 
X



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2079

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту' землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0223 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Скубію О.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Живова, 40/2а , гр. Скубія О.Г., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 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 питарь 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Скубію Олегу Григоровичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0223 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична за рахунок земель не 
наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням..^ноур/^^ння покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув^ня/рудівницт^ц^рмельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^врщал ""

Міський голова г 1 В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від «02» жовтня 2019 року № 2080

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Горевичу М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 26а, гр. Горевича М.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 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. Горевичу Миколі Вікторовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, земельної 
ділянки комунальної форми власності за кадастровим номером 
6123410500:011002:1286 загальною площею 1,1776 га.

Онук В.В.

Контроль за виконання^даного р 
питань міс гобудуїкіння. будізнцц; 
природного середовища.

-7 V t /

іщення докласти на постійну депутатську комісію з 
гаар&бмельпих відносин та охорони навколишнього

и
Міський голову В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2081

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,3445 га
із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Горалю В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Київ, вул. Ніжинська, 29-6, гр. Гораля В.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. Надати дозвіл гр. Горалю Володимиру Васильовичу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,3445 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2185 - із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Кременецька.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївеьку міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території 
- гр. Гораля Володимира Васильовича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п. 1 даного рішення. .

3. Гр. Горалю Володимиру Васильовичу, згідно чинного законодавства, визначити 
ліцензовану проектну організацію - розробника детального плану території діїя 
укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських 
слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».



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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування,-'"земельних відносин та охорони 
навколишнього і ірйррдНого середі

МІСЬКИЙ ГОЛОВИ f
V ч s \

Онук В.В. V\V' Ч ■'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року Na 2082

Про надання дозволу на виготовлення
детального плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,2152 га
із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 
гр. Задорожному І.В. та Задорожній А.І,

Розглянувши заяву жителів Одеської обл. м. Роздільна, вул. Св. Інокентія, буд. 27а, 
гр. Задорожного I.B. та Задорожної A.L, які просять надати дозвіл на виготовлення 
детального плану території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 
із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Чайковського, 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. Надати дозвіл гр. Задорожному Ігорю Васильовичу та Задорожній Арі ні Ігорівні на
виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,2152 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1963 - із земель для ведення особистого селянського
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території 
- гр. Задорожного Ігоря Васильовича та Задорожну Аріну Ігорівну.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в гі.1 даного рішення.

3. Гр. Задорожному Ігорю Васильовичу та Задорожній Арі ні Ігорівні, згідно чинного 
законодавства, визначити ліцензовану проектну організацію - розробника 
детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в організації 
проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимрг 
ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».



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

5. Контроль за виконанням дан.оі'о. ріпіення покласти на постійну депутатську комісію
з питань містобудуванні вництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього приходногоЪ ища.

МІСЬКИЙ гол

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2083

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0600 га 
із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Яшкірєву О.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєва О.Л., який 
просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, 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. Надати дозвіл гр. Яшкірєву Олегу Львовичу на виготовлення детального плану 
території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 
0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1877 - із земель для ведення 
особистою селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території
- гр. Яшкірєва Олега Львовича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

3. Гр. Яшкірєву Олегу Львовичу, згідно чинного законодавства, визначити 
ліцензовану проектну організацію - розробника детального плану території для 
укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських 
слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».



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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобуду^анйя^їГРХ^^иї1^3? земельних відносин та охорони 
навколишнього нрирбшЮго середовц^^

Міський голову

Ч

В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2084

Про затвердження «Переліку земельних ділянок,
які підлягають продажу 
на території По наївської міської ОТГ».

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 12,123, 124, 128 Земельного кодексу України, 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. Затвердити “Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу на території Почаївської міської ОТГ”, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням-даногр рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань міст^^ЙуваййЯ,' > будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього приходного серед ойища.

Міський голова 2
ОнукВ.В. уЛ

В.С. Бойко



Додаток до рішення № 2084 від 02 жовтня 2019р. 
сорок сьомої сесії (другого пленарного засідання)

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

які підлягають продажу на території Почаївської міської ОТГ

№ 
п/п

Власник 
земельної 
ділянки

Площа 
земельної 
ділянки, 

га.

Місцезнаходження 
земельної ‘ 
ділянки

Функціональне 
призначення земельної 

ділянки

1 Почаївська міська 
рада (землі 

промисловості)

0,2376 м. Почаїв, вул. 
Радивилівська

Землі для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної, та 

іншої промисловості.
2 Почаївська міська 

рада (землі запасу)
4,3240 с. Старий Тараж -

Секретар міської ради В.Я. Уйван



від « 02 » жовтня 2019 року № 2085

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на викуп 
для реконструкції будівлі складу 
під цех з переробки плодоягідної продукції 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 
гр. Зубкевичу О.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Озерна, 30а, гр. Зубкевича О.М. за вх. № 
784 від 09.08.2019р. відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123, 124 Земельного кодексу України, ст.50 
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. Зубкевичу Олександру Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність шляхом викупу земельної ділянки площею 
0,2376 га для реконструкції будівлі складу під цех з переробки плодоягідної продукції 
в м. Почаїв по вул. Радивилівська, за рахунок земель не наданих у власність чи 
постійне користування в межах населеного пункту, в тому числі землі промисловості.

2. Гр. Зубкевичу Олександру Миколайовичу замовити та розробити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на 
проведення робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у 
встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рінюниЯ покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваіїня, будівййцт'ва^демельних відносин та охорони навколишнього 
природного середб&цпйх .

Міський голова І
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2086

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. Лісова, 22а, гр. Березію І.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лісова, 22а, гр. Березія І.І., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лісова, 22а, 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. Березію Ігорю Ігнатовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1758 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Лісова, 22а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Березію Ігорю Ігнатовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02: 001:1758 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м, Почаїв, 
вул. Лісова, 22а.

1. Зобов’язати гр. Березія Ігора Ігнатовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконай дгїіГрїУорішспня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування''.' ^дшгціїтв^^бмельних відносин та охорони навколишнього 
природною ссре.^овдща.

2.

В.С. БойкоМіський гол
Онук В.В.



від « 02 » жовтня 2019 року № 2087

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
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. Бригадна, 27, гр. Колеснику Д.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 36, гр. Колесника Д.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. Бригадна, 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. Колеснику Дмитру Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2089 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Бригадна, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Колеснику Дмитру Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2089 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м, Почаїв, вул. Бригадна, 27. .

І
3. Зобов’язати гр. Колесника Дмитра Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.
М і4. Контроль за викона^ямущнотб ріщецня покласти на постійну депутатську комісію з 

питань містобудуїууїшяубудівпицтва. Зф^ельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссрсЧбвицШ- І rf д і

ч
J;

Міський голо
Онук В.В.

В.С. Бойко



к

від « 02 » жовтня 2019 року № 2088

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
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. Монастирська, За, гр. Мельник О.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Монастирська, За, гр. Мельник О.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. Монастирська, За, 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. Мельник Оксані Станіславівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3952 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Монастирська, За, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Мельник Оксані Станіславівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02: 001:3952 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Монастирська, За.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від «02» жовтня 2019 року № 2089

Про затвердження 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. Космонавтів, 20, гр. Тивонюк П.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів. 20, гр. Тивонюк 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 м. Почаїв, вул. Космонавтів, 20, 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, Тивонюк Надії Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1885 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Космонавтів, 20, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Тивонюк Надії Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1885 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Космонавтів, 20.

1. Зобов'язати гр. Тивонюк Надію Вікторівну зареєструвати речові права па земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

2. Контроль за виконали 
питань містобудув 
природного середу

цпепня покласти на постійну депутатську комісію з 
^еуіельних відносин та охорони навколишнього

Міський гол
Онук B.B.

В.С. Бойко



від « 02 » жовтня 2019 року № 2090

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0365 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Марутовській I.I.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 4/2, гр. Марутовської 1.1., 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. Гайова, 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. Марутовській Ірині Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0365 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2276 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Гайова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Марутовській Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0365 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2276 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Марутовську Ірину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконан|д^^ан^^^ішенн^покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ібуді^ййців емельних відносин та охорони навколишнього 
природного сср^дувиша. 
Міський го^шя «! .

Онук В.В. и с \

В.С. Бойко

Чч'%



№ 2091

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0613 га
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Марутовській І.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 4/2, гр. Марутовської 1.1., 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. Гайова, 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. Марутовській Ірині Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0613 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2337 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Гайова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Марутовській Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0613 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2337 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Марутовську Ірину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

В.С. Бойко

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувЖня^удівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного

МіськийтйЛо^іГр ’7; '■ '■/
ОнукВ.В. С £ ! і ЦА 0 ;

7 7 \ mW/ /..
У 'УХ ''''■-7
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року Ns 2092

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0179 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Марутовській І.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 4/2, гр. Марутовської І.І., 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. Гайова, 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. Марутовській Ірині Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0179 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2239 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Гайова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Марутовській Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0179 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2239 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Марутовську Ірину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконаднїямдіаного)лшені-ія покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування^, будШйицтв^^иельних відносин та охорони навколишнього 
природноі о ссроДовиїца. - .. ' /

Міський голов#
Онук В.В.

V

В.С. Бойко і



від « 02 » жовтня 2019 року № 2093

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Слободяну А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 4/1, гр. Слободяна А.В., 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. Гайова, 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. Слободяну- Андрію Вікторовичу технічну документацію .Із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2238 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Гайова, зедїлі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Слободяну Андрію Вікторовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2238 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

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

4. Контроль за виконанням дйногр рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівниіітв^ Темсльпих відносин та охорони навколишнього 
природного СЄВ^цЬвЩ""

* .5 / 
^1 р :

Міський голова:
Онук В.В. \\

■

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2094

Про затвердження технічної доі^ментації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0491 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Слободяну А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 4/1, гр. Слободяна А.В., 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. Гайова, 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. Слободяну Андрію Вікторовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
місцевості) площею 0,0491 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2370 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Гайова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Слободяну Андрію Вікторовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0491 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2370 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

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

4. Контроль за виконанням' дЩірго-рішсння покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будщнцц^д<зе’мельііих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський го^бва ;
Ohvk В.В. -

В.С. Бойко



від « 02 » жовтня 2019 року А» 2095

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0650 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Гологі Ю.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 1, гр. Голоти Ю.В., який 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, вул. Плетянка, 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. Голоті Юрію Володимировичу проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0650 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва. та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:0877 у м. Почаїв, вул. Плетянка, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Голоту Юрія Володимировича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

3. Контроль за виконашіям дачого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, з^йЗ, 
природного ссредбвища; і- л : ’ ■ "

І! с і L
V у, и

Міський голова
Онук В.В. ”4. у

:льних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2096

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1000 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку* 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька , 
гр. Тивопюку Б.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 70, гр. Тивонюка Б.А., який 
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, вул. Старотаразька 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. Тивонюку Борису Анатолійовичу проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1000 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3902 у м. Почаїв, вул. Старотаразька землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Тивонюка Бориса Анатолійовича зареєструвати речове право па
земельну ділянку у всдаиов.тсіїому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення. А '

3. Контроль за ^щощщііялі даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванні будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного рередовцігііл?

Міський голова - В.С. Бойко
Онук В.В. і



від « 02 » жовтня 2019 року Ха 2097

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0373 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Бончуку М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 29, гр. Бойчука М.М., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 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", н.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. Бончуку Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0373 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2209 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Бончуку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0373 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2209 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська.

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

4. Контроль за виконанням даного.рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань мі^'гіиЗудування^будівнигггва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середб^иїда/

Міський голові



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від « 02 » жовтня 2019 року № 2098

Про затвердження проекзу землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0740 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Грушевського, гр. Денисюк А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського, 146, гр. Денисюк А.В., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського, 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 проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0740 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2235 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Грушевського, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Денисюк Антоніні Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0740 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2235 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського.

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 містобудування, будІвцицГв£дей^льних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища./ д XК u

Міський голой^ >
Онук В.В. 4*,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

від «02» жовтня 2019 року № 2099

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,0217 та 
по вул. Шевченка в м. Почаїв.

Керуючись ст.12,п.4 ч.2 ст.79-1,ст.186 Земельного кодексу У країн и ,н. 34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч,2 ,ст.25,ст.55 Закону 
України «Про землеустрій»,Законом України «Про державний земельний Кадастр»,, з 
метою ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питаїїь 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м. Почаїв по вул. 
Шевченка від 19.09.2019 року.

2. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності площею 0,0217 га в м. Почаїв по вул. Шевченка, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування - забудовані землі, в т.,ч., 
що використовуються в комерційних цілях.

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

Міський голова
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Рішення
«02» жовтня 2019 року №2100

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
за І півріччя 2019 року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом 
Почаївської міської ради звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 
2019 року від 19 вересня 2019 року № 142, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 
2019 року:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі-3122 7758,42 гри.;
- По видатках в сумі - 28654339,84 грн.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі — 653744,87 гри.;
- По ві^Утікруу^Уу^і 1542670,83 грн.

//УУ>.....f. -.. , \
/ур ihUi

Міськиігй^рвЛ^З і

Боцюк О.І.

В«С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Рішення
«02» жовтня 2019 року №2101

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 25.06.2019р № 1916 
«Про Бюджетний регламент 
Почаївської міської ради 
(об’єднаної територіальної громади)»

Відповідно до статей 26, 28, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та керуючись 
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019р № 228 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження 
Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому 
рівні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 25 червня 2019 року № 
1916 «Про Бюджетний регламент Почаївської міської ради (об’єднаної 
територіальної громади)» та викласти додаток до рішення в новій редакції 
згідно з додатком до даного рішення.

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

Міський толову В.С. Бойко

Боцюк О.І.



Додаток 
до рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від25.06.2019р 
№ 1916 «Про Бюджетний регламент 

Почаївської міської ради (об’єднаної 
територіальної громади)»

Бюджетний регламент
міського бюджету м. Почаїв 

(об’єднаної територіальної громади)

I. Загальні положення
1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження 

бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання 
та звітування про виконання міського бюджету м. Почаїв.

2. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного 
кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових 
актів України, що регулюють бюджетні відносини.

3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється 
рішенням Почаївської міської ради.

4. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, 
наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

II. Складання та схвалення прогнозу міського бюджету м. Почаїв
1. Міський голова щороку спільно з головними розпорядниками коштів 

складає прогноз міського бюджету (далі - Прогноз бюджету).
2. Прогноз бюджету складається:
- відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та 

програмних документах економічного і соціального розвитку України і 
відповідної території;

- з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 75 і Кодексу та 
організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, 
доведених Міністерством фінансів України;

- за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною 
Міністерством фінансів України.

3. Голова міської ради:
- визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій 

до Прогнозу бюджету;
- спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, 

прогнозує обсяги доходів міського бюджету на середньостроковий період;



- визначає обсяги фінансування міського бюджету, повернення кредитів 
до міського бюджету та орієнтовні граничні показники видатків міського 
бюджету і надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий 
період;

- розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні 
граничні показники видатків та надання кредитів міського бюджету на 
середньостроковий період.

4. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету голова 
міської ради готує та до 1 серпня року, що передує плановому, подає План 
заходів щодо складання Прогнозу бюджету, в якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу 
бюджету;

- терміни подання матеріалів;
- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.

5. Виконавчий комітет щорічно не пізніше 15 серпня року, що передує 
плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та 
склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету.

6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними 
виконавцями, зобов ’ язані забезпечити своєчасну підготовку та подання 
матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.

7. Виконавчий комітет не пізніше 15 жовтня року, що передує 
плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк 
подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради.

8. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і 
пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету 
(включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у 
попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за 
програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету із 
зазначенням пріоритетних напрямів).

9. Розгляд Прогнозу бюджету міською радою здійснюється за 
процедурою, визначеною Регламентом міської ради.

10. Голова міської ради, керівники структурних підрозділів міської ради 
та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу 
бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету міською радою та її 
постійними комісіями.

11. Голова міської ради забезпечує підготовку матеріалів для 
оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 
28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

III. Складання проекту міського бюджету м. Почаїв



1. Виконавчий комітет розробляє проект міського бюджету (далі ~ 
Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, 
схваленому у році, що передує плановому.

2. Виконавчий комітет надає необхідну інформацію центральним органам 
виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у 
відповідній сфері - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних 
трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету - для розгляду цих розрахунків.

3. Голова міської ради визначає основні організаційно-методичні засади 
формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає за складання 
Проекту бюджету та підготовку проекту рішення міської ради про проект 
міського бюджету (далі — проект рішення про бюджет).

4. Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету голова 
міської ради готує та до 15 серпня року, що передує плановому, подає до 
виконавчого комітету План заходів щодо складання Проекту бюджету, в 
якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання 
Проекту бюджету;

- терміни подання матеріалів;
- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
5. Виконавчий комітет щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує 

плановому, приймає рішення про заходи щодо підготовки Проекту бюджету, 
яким:

- затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету;
- затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту 

бюджету (далі - робоча група)}
- врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу 

під час складання проекту бюджету.
6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними 

виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання 
матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.

7. Фінансовий відділ міської ради згідно з типовою формою бюджетних 
запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням 
особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік 
розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головних 
розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних 
запитів.

8. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення 
бюджетних запитів та їх подання голові ради у встановлені ним терміни та 
порядку.

9. Головні розпорядники коштів забезпечують своєчасність, достовірність 
та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, 



необхідну для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними 
вимогами.

10. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів 
міського бюджету у першочерговому порядку враховують потребу в коштах 
на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 
споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Фінансовий відділ міської ради доводить до головних 
розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства 
фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 
Кодексу, зокрема:

- показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх 
визначення;

- текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, 
прийнятому у другому читанні;

- інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання 
проектів місцевих бюджетів.

12. Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних 
даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади 
при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.

13. Проект рішення про бюджет готується фінансовим відділом 
міської ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, 
та до 17 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому 
комітету для схвалення.

Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені 
частиною 1 статті 76 Кодексу.

14. Проект рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом 
до 22 листопада року, що передує плановому.

Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про 
бюджет направляється до міської ради.

15. Голова міської ради, забезпечує підготовку матеріалів та:
- оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом 

розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше як за 
10 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;

проведення публічних заходів щодо представлення Проекту 
бюджету громадськості (за окремим графіком).

IV. Розгляд проекту рішення про міський бюджет Почаївської 
об’єднаної територіальної громади



1. Проект рішення про бюджет розглядається міською радою відповідно 
до її Регламенту (далі - Регламент ради).

2. Виконавчий комітет подає проект рішення про бюджет до міської ради 
не пізніше 27 листопада року, що передує плановому.

3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової 
форми, визначеної Міністерством фінансів України.

4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані міською радою, 
опрацьовуються відповідними структурними підрозділами виконавчого 
комітету протягом двох днів з дня їх отримання. Інформація за результатами 
розгляду надасться голові ради для узагальнення.

Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним 
вимогам:

1) пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення 
про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції 
про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат 
доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному 
скороченню;

2) пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей 
рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і 
місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у 
поданому виконавчим комітетом проекті рішення про бюджет.

5. Всі пропозиції розглядаються головою міської ради в межах балансу 
бюджету на плановий рік.

6. Виконавчий комітег в трьох денний термін після отримання пропозицій 
направляє міській раді доопрацьований проект рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється 
порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих 
пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

7. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет виконавчий комітет 
враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 
Кодексу.

8. Під час розгляду проекту рішення про міський бюджет міською радою 
та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету 
голова ради, головні розпорядники коштів.

V. Затвердження рішення про бюджет

1. Міська рада розглядає проект рішення про бюджет на пленарному 
засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.

2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні 
міської ради відповідно до її Регламенту та з урахуванням особливостей, 
визначених цим Бюджетним регламентом.



3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою 
України не прийнято закон про Державний бюджет України, при 
затвердженні міського бюджету враховуються обсяги міжбюджетних 
трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на 
плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до 
Верховної Ради України.

Місцевий орган виконавчої влади готує та подає до міської ради проект 
рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо 
приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом 
про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 
Державний бюджет України міська рада приводить обсяги міжбюджетних 
трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

4. Міський голова забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на 
плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на 
офіційному сайті ради.

VI. Організація виконання міського бюджету

1. Міська рада забезпечує виконання міського бюджету.
2. Голова міської ради здійснює загальну організацію та управління 

виконанням міського бюджету, координує діяльність учасників бюджетного 
процесу з питань виконання міського бюджету.

3. Казначейське обслуговування міського бюджету здійснюється УДКСУ 
у Кременецькому районі (далі - орган Казначейства) відповідно до статті 43 
Кодексу.

4. Міський бюджету виконується за розписом, який затверджує голова 
міської ради у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет

До затвердження розпису міського бюджету (далі - розпис бюджету) 
голова ради не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий розпис 
бюджету.

5. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується 
розпорядженням голови.

6. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису 
бюджету впродовж року забезпечує міський голова.

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття 
тимчасових касових розривів міського бюджету за рахунок єдиного 
казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом.

7. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через ЗО днів 
після затвердження міського бюджету, голова міської ради надає його органу 
Казначейства на паперових та електронних носіях.

8. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового 
кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського 



обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 23*08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.

9. З метою упорядкування процедури розподілу коштів міського 
бюджету:

1) фінансовий відділ міської ради готує розпорядження про виділення 
коштів загального/спеціального фонду один раз на тиждень - кожного 
четверга;

2) головні розпорядники бюджетних коштів подають заявку на виділення 
коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, за один 
робочий день до вищезазначеного терміну, за формою, визначеною 
фінансовим відділом міської ради;

3) за обґрунтованим поданням головного розпорядника фінансовий 
відділ міської ради може готувати розпорядження про виділення коштів 
позачергово;

4) розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих 
бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при 
відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків 
бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими 
актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.

10. Головні розпорядники коштів міського бюджету забезпечують 
подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого 
бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня року, що передує 
плановому.

11. Головні розпорядники коштів міського бюджету організовують 
складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до 
вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують 
достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх 
оприлюднення.

12. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято 
рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат 
міського бюджету застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про 
Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі 
несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини 
другої статті 41 Кодексу).

13. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу 
впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету 
голова міської ради може затвердити План заходів з організації виконання 
міського бюджету, у якому визначити терміни та відповідальних за 
виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, 
видатками та кредитуванням.

VII. Внесення змін до рішення про бюджет



1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися 
зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.

2. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями 
про внесення змін до рішення про міський бюджет.

3. Внесення змін до рішення про міський бюджет здійснюється за 
процедурою, визначеною Регламентом міської ради, з урахуванням 
особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.

4. Проект рішення про внесення змін до бюджету, для забезпечення його 
збалансованості, може розглядатися міською радою лише у разі наявності 
офіційного висновку фінансового відділу міської ради.

5. Внесення змін до рішення про міський бюджет, які безпосередньо 
передбачають внесення змін до інших рішень міської ради, не допускається. 
У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення міської ради 
і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про 
бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.

6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або 
збільшення витрат міського бюджету поточного року, не може бути прийняте 
міською радою, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені 
відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік.

7. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не 
пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті 
міської ради.

VIII. Підготовка та розгляд звіту про виконання міського бюджету

1. Звітність про виконання міського бюджету складає та подає голові 
міської ради орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених 
статтями 58-61 та 80 Кодексу.

2. Фінансовий відділ міської ради забезпечує підготовку та публікацію 
Інформації про виконання міського бюджету з урахуванням вимог ст. 28 
Кодексу:

J за підсумками кварталу - у місячний термін з дня надходження від 
органу Казначейства звіту про виконання міського бюджету;

V за підсумками року - до 1 березня року, що настає за звітним.

3. Головні розпорядники коштів забезпечують підготовку та подання 
Департаменту фінансів Тернопільської ОДА звіту по мережі, штатам і 
контингентам у терміни, визначені ним.

4. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання 
бюджету голова міської ради затверджує План заходів щодо організації 
роботи з підготовки річної звітності про виконання міського бюджету.

5. Виконавчий комітет подає до міської ради звіти про виконання 
міського бюджету:



J квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду;

J річний - до 1 березня року, що настає за звітним.

6. Міська рада розглядає звіти про виконання міського бюджету 
відповідно до її Регламенту.

7. Представники виконавчого комітету, фінансового відділу, головних 
розпорядників коштів беруть участь у розгляді звітів та надають відповідну 
інформацію.

8. Постійна комісія міської ради з питань бюджету здійснює перевірку 
річного звіту про виконання міського бюджету (далі - річний звіт).

9. За результатами розгляду річного звіту міська рада затверджує його або 
приймає інше рішення з цього приводу.

10. Головні розпорядники коштів забезпечують оприлюднення та 
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм 
відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

11. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними 
виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання 
матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання міського 
бюджету.

12. Голова міської ради, забезпечує підготовку матеріалів та:

- публікацію інформації про виконання міського бюджету до 1 березня 
року, що настає за звітним.

- публічне представлення інформації про виконання міського бюджету 
до 20 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднення рішення міської ради про річний звіт шляхом 
розміщення його на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж через 
десять днів з дня його прийняття.

Секретар ради В.Я. Уйван
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Рішення
«02» жовтня 2019 року №2102

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 14, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести 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. Внести 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 314874 гривень за 
рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету - 7449 гривень;

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року - 96325 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення) - 211100 
гривень.

зміни видатків спеціального фонду в сумі -190255 гривень за 
рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 



державного бюджету переданої із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) - 4170 гривень;

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом па 01 січня 2019 року, переданого із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 16675 іривень;

перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення) - 211100 
гривень.

4. 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 4.

5. Внести зміни до міжбюджетних 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 5.

6. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету па 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2019 році (додаток 4 до 
рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 6.

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

Міськййгоіїова - В.С. Бойко

!

Боцюк Ці).
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Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 02 жовтня 2019 року № 2102

(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 11619 11619 0 0
41000000 Від органів державного управління 11619 11619 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 11619 11619 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 11619 11619 0 0

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 11619,00 11619,00 0,00 0,00

Секретар ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради 

від 02 жовтня 2019 року №2102

(грн)

Зміни до фінансування міською 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 190 255 -190 255 -190 255
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 190 255 -190 255 -190 255
Всього за типом кредитора 190 255 -190 255 -190 255

600000 Фінансування за активними операціями
190 255 -190 255 -190 255

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 190 255 -190 255 -190 255
Всього за типом боргового 
зобов’язання 190 255 -190 255 -190 255

Секретар ради В.Я. Уйван



Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради 

від 02 жовтня 2019 року № 2102

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

(Фн>

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ

1 
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) 46325 46325 0 0 0 16675 0 0 0 16675 16675 63000

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 46325 46325 0 0 0 16675 0 0 0 16675 16675 63000

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

24325 24325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24325

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 0 0 16675 0 0 0 16675 16675 16675

0119800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головнийрозпорядник) 268549 268549 50000 0 0 -206930 0 0 0 -206930 -206930 61619

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 268549 268549 50000 0 0 -206930 0 0 0 -206930 -206930 61619

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 57449 57449 50000 0 0 10390 0 0 0 10390 10390 67839

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0 0 0 0 0 -6220 0 0 0 -6220 -6220 -6220

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в 
т. ч. школою-дитя чим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

211100 211100 0 0 0 -211100 0 0 0 -211100 -211100 0

Всього 314874 314874 50000 0 0 -190255 0 0 0 -190255 -190255 124619

Секретар ради В.Я. Уйван
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Додаток 4 
до рішення І Іочаївської міської ради 

від 02 жовтня 2019 року № 2 І 02

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюдже гін

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

бюджетів

Назва об'єкт відповідно до ироектно- 
кошторисі го ї до ку ме г і таї і, ії

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 ■ 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник) 16 675

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

16 675

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку їм. Т.Г.
Шевченка

2018-2019
роки 1 499 117 16 675 100

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) -206 930

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) -206 930

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 10 390

611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
тому числі пі колою-диіячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт даху Опорного 
закладу Почаївська ЗОШ [-ІП ст.

20і 9 рік -211 100 100

0617321 7321 0443 Будівництво олсвітнІх установ та закладів Реконструкція будівлі ДНЗ м. Почаїв -6 220

-190 255

Секретар ради В.Я. Уііваїї



Додаток № 5 
до рішення Почаївської міської ради 

від 02 жовтня 2019 року № 2102

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Трансе зерти 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 

одержувач а/надавач а 
міжбюджетного 

трансферту -

Субвенція 3 
місцевого 

бюджету на 
надання 

державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 

потребами 
за рахунок 
відповідної 
субвенції 3 

державного 
бюджету

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

19100000000
Тернопільський 
обласний бюджет

0 11619 0 11619 0 0 0 0 0

0 0 0

Всього 0 11619 0 11619 0 0 0 0 0 0 0

Секретар ради В.Я. Уйван



Додаток 6

до рішення Почаївської міської ради

від 02 жовтня 2019 року №2102

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональпих програм у 2019 році
(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуїзашім 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціонально 
і класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету/відповідальдої о 

виконавця, найменування бюджетної 
проірами згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Най м е н уван ня м і сцево ї/рег і о н а л ы і о ї 
програми

Дата і номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку'

і 2 з t 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Почаївська міська рала 
(головний розпорядник)

22 000 22 000 0 0

0110000
Почаївська міська рада
(відповідальний виконавець./

22 000 22 000 0 0

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програми соціально- 
економічного розвитку регіонів

Програма підтримки державної 
політики у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних 
коштів Управління Державної 
казначейської служби України у 
Кременецькому районі 
Тернопільської області на 2015- 
2019 роки

Рішення Почаївської 
міської ради від 

27.11.2015 №2491
22 000 22 000 0 0

0 0 0 0

УСЬОГО 22 000 22 000 0 0

м. fl’

Секретар ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 
РІШЕННЯ

Від « 02 » жовтня 2019 року № 2103

Про дозвіл на 
прийняття у комунальну 
власність та взяття на баланс 
друкованої літератури

Розглянувши звернення директора комунальної установи «Публічна 
бібліотека Почаївської міської ради», щодо надання дозволу на взяття на облік 
книг, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти у комунальну власність Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади друковану літературу (книги), згідно переліку 
(додаток 1).

2. Надати дозвіл комунальній установі «Публічна бібліотека Почаївської 
міської ради Тернопільської області» прийняти та взяти на баланс книги 
згідно додатку 1.

3. Рекомендувати директору комунальної установи «Публічна бібліотека 
Почаївської міської ради, Тернопільської області» утворити комісію та 
оформити прийняття книг відповідним актом приймання-передачі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
о-екойомічного розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

№ (2МДвід «02» жовтня 2019 року

№ надходження Автор і назва книги Кіль
кість

сума

1 Тернопільська обласна 
бібліотека для дітей на 
підставі гранта Українського 
культурного фонду для 
реалізації культурного 
проекту №1079 від 
24.09,2018 року

Т.Горицвіт (Луньова)
Міські пригоди лісової 
мишки

1 134 
грн. 87 
коп

2 Відділ культури , туризму, 
національностей та релігій 
райдержадміністрацїі на 
підставі рішення сесії 
районної ради від 21 
грудня 2018 року №445

С.Даушков «Серед руїн» 3 250 грн
.56коп.

3 Почаївський історико- 
художній музей на підставі 
рішення сесії Почаївської 
міської ради від 1 березня 
2019 року № 1744

Р.Квач «Світочі Почаєва» 10

4 Кременецька централізована 
бібліотечна система 
виконуючи наказ
Мінкультури України «Щодо 
здійснення придбання 
українських книг для 
поповнення фондів 
публічних бібліотек «

Перелік додається 233 31161г 
рн 
.77 коп.
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Секретар міської ради ВЛ. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

Від « 02 » жовтня 2019 року № 2105

Про затвердження Генерального 
плану с. Затишшя Почаївської 
міської ради Кременецького 
району Тернопільської області

Розглянувши матеріали проекту Генерального плану села Затишшя 
Почаївської міської ради, Тернопільської області з метою забезпечення 
планомірного, економічного, обгрунтованого і комплексного розвитку села, 
підвищення його рівня благоустрою та створення сприятливих умов 
життєдіяльності населення, відповідно до ст. 16, 17 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги протокол 
громадського обговорення «Генерального плану с. Затишшя», засідання 
архітектурно-містобудівної ради, беручи до уваги висновок депутатської комісії, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Генеральний план с. Затишшя Почаївської міської ради 
Кременецького району, Тернопільської області, розроблений 
архітектурно-проектним бюро «Арко» в особі суб’єкта підприємницької 
діяльності Огоньок Вікторії Олегівни.

2. Підготовку та вирішення наступних питань проводити відповідно до 
затвердженого Генерального плану с. Затишшя, Почаївської міської ради, 
Кременецького району, Тернопільської області:
2.1. щодо зміни меж села;
2.2. підготовку вихідних даних для розроблення планів земельно- 
господарського устрою території села та іншої землевпорядної 
документації;
2.3. розташування та проектування нового будівництва, здійснення 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування 
та упорядкування територій;



2.4. вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування 
земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів 
містобудування;
2.5. розроблення та затвердження місцевих правил забудови, детальних 
планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації 
та проектів;
2.6. проведення грошової оцінки земель;
2.7. розроблення та затвердження місцевих містобудівних програм та 
програм соціально-економічного розвитку;
2.8. організацію роботи з проведення оцінки впливу діяльності 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан 
довкілля та визначення шляхів та засобів зменшення цього впливу;
2.9. узгодження питання забудови та іншого використання територій, в 
яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно- 
територіальних одиниць;
2.10. Встановлення на відповідних територіях режиму використання 

земель, передбачених для містобудівних потреб.

3. Дане рішення та матеріали Генерального плану с. Затишшя Почаївської 
міської ради Кременецького району, Тернопільської області оприлюднити 
на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради.

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

Чубик AJ

Місь В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від «2» жовтня 2019 року

Про прийняття в комунальну власність 
Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади очисних споруд м. Почаїв

Розглянувши лист Управління капітального будівництва Тернопільської 
обласної державної адміністрації № 1090/01-13 від 23.07.2019р., декларацію про 
готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності 
№ТП 143163642517 від 29.12.2016р., у зв’язку із завершенням реконструкції 
очисних споруд м. Почаїв, Тернопільська область, керуючись п. 51 ст.26, ст.60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти у власність Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади завершені реконструкцією очисні споруди м. Почаїв, 
Тернопільської області, вартістю 5393652 грн. (п’ять мільйонів триста 
дев’яносто три тисячі шістсот п’ятдесят дві гривні) 25 коп. (двадцять п’ять 
копійок).

2. Балансоутримувачем очисних споруд м. Почаїв, Тернопільської області 
визначити Почаївський комбінат комунальних підприємств.

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

У'-"' ’ с

Місько ЕОЛОІ&І /]!
Макси мчук^і'.&. с I !
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В.С. БОЙКО


