
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

і

від « 29 » листопада 2019 року № 2153

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки площею 0,2973 га 
для обслуговування братського корпусу №17 
в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8 
Почаївеькій Свято-Успенській Лаврі

Розглянувши лист Почаївської Свято-Успенської Лаври від 13,05.2019 року за 
№30/Н, керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядуваннякв 
Україні», з метою виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду 
від 29.03.2019 року по справі №500/321/19, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Почаївеькій Свято-Успенській Лаврі проект землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки площею 0,2973 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:1808 для обслуговування братського 
корпусу №17 в м. Почаїв по вул. Возз’єднання, 8, землі житлової та громадської 
забудови, для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій.

2. Передати Почаївеькій Свято-Успенській Лаврі (код ЄДРПОУ: 14035189) на праві 
постійного користування земельну ділянку площею 0,2973 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:1808 для обслуговування братського корпусу №17 в м. 
Почаїв по вул. Возз’єднання,8 .

3. Зобов’язати Почаївську Свято-Успенську Лавру зареєструвати речові права на 
земельну ділянку, вказану у п.п.1,2 даного рішення, у встановленому 
законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію 
, земельних відносин та охорони

В.С. Бойко

і



від « 29 » листопада 2019 року №2154

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення , 
технічної документації із землеустрою t
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж,
вул. Л. Українки, 8 гр. Бовт Г.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Л. Українки, 8, гр. Бовт Г.Д., 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. Л. Українки,, 8, 
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. Бовт Ганні Дмитрівні 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. Л. Українки, 8, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за іліконанням^^іпГО'рішщшя покласти на постійну депутатську комісію з питань
містобудування, будь 
середовища. Z

відносин та охорони навколишнього природного

Міський голову
1

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «29» листопада 2019 року Ns 2155 ■

Про надання дозволу на виготовлення '
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж *
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж,
вул. Л. Українки, 6 гр. Плівачуку 1.С.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Л. Українки, 6 гр. Плівачука І.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 с. Старий Тараж, вул. Л. Українки,^, 
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. Плівачуку Івану Степановичу 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. Л. Українки, 6, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанщ^Г&ансМі ріціуйня покласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, відносин та охорони навколишнього природного
середовища. " ° ь

МІСЬКИЙ гол
і

В.С. Бойко
Олейнік М.Г.



від « 29 » листопада 2019 року № 2156

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та передачі в оренду 
по вул. Зарічна, 52 в с. Комарин, гр. Ярмусь Н.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул, Макаренка, 7 гр, Ярмусь Н.І., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та передачі в оренду по вул. Зарічна, 52 в с. Комарин, керуючись ц,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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ярмусь Надії Іванівні на виготовлення технічної документації * із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд та передачі в.оренду терміном на 10 (десять) років в с. Комарин, вул. 
Зарічна, 52, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням дацрео рнпелцяДіоісласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будівйи^^^.^т^ьці&гй^носин та охорони навколишнього природного 
середовища,

■ П о ЗМіський головам, с £
І

Олсйнік М.Г. \\ ,ч

В.С. Бойко

і



від « 29 » листопада 2019 року №2157

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жительки Київської обл., м. Сквира, вул. Партизанська, 15 гр. 
Шелест Г.С., 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 4.1 
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 
землеусірій», 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. Шелест Ганні Сергіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
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..№ 0057158 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 20 травня 2008 року 
серії ВКО № 505633, за реєстровим №303,спадкова справа № 164.

2. Гр. Шелест Ганні Сергіївні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог
земельного законодавства. ,

О.кйііік М.Г.



від «29» листопада 2019 року №2158

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу па виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2270га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, гр. Бовт Г.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 8 гр. Бовт Г.Д., яка 
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. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Поо 
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. Бовт Ганні Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2270 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, вул. Лесі Українки, землі сільськогосподарського призначення, , в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконай 
питань містобудув 
природного середо^щїд? -

^ОгО^йцення покласти на постійну депутатську комісію з 
К^ДІвницїй^^еійельних відносин та охорони навколишнього

f

МІСЬКИЙ ГОЛОВІ^2 = (
'А

В.С. Бойко
Олейнік М.Г.



від « 29 » листопада 2019 року № 2159

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4260 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, гр. Плівачуку І.С.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 6 гр. Плівачука І.С., 
який 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. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 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. Плівачуку Івану Степановичу на виготовлення технічної 
документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,4260 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. ’

2. Контроль за викона 
питань містобуду 
природного серс;Шфпд<

^ан^ґо рі^і^шя покласти на постійну депутатську комісію з 
ЗудівїіиПтва', земельних відносин та охорони навколишнього 

І 7” л \

МІСЬКИЙ голо
О.іейнікМ.Г. \\ , ч--_ і

В.С. Бойко

І



від « 29 » листопада 2019 року № 2160 ■

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4462 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Язенко А.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Шкільна,83 гр. Язенко А.В,, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закойу 
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. Язенко Анастасії Василівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4462 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

і



від « 29 » листопада 2019 року № 2161

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 36 гр. Левандовській О.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 12 гр, 
Левандовської О.М., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 36 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. Левандовській Ользі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0002 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. 1

2. Передати гр. Левандовській Ользі Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0002 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж , вул. Лесі Українки, 36.

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

Олсйнік М.Г.



від «29» листопада 2019 року № 2162

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сонячна, 27 гр. Барану І.Г,

Розглянувши заяву жителя Тернопільської обл., Кременецького р-ну., с. Дунаїв гр. Барана І.Г., 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва да 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 27, 
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. Барану Івану Григоровичу 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, 27, землі житлової та громадської забудовив 
межах населеного пункту.

і



від « 29 » листопада 2019 року № 2163

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею ОД000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 1
вул. Зелена, 24 гр. Гонтарук Г.П.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 24 гр. Гонтарук Г.П., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 24, керуючись п.а ч.І 
CT..CT. 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. Гонтарук Галині Павлівні на виготовлення технічної документації1 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, 24, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту..

Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року № 2164

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Спортивна, 16 гр. Озоліні О.В.

Розглянувши заяву жительки вул. Селю 22-27, Марупе, Марупський край, Латвійська 
Республіка, гр. Озоліні О.В., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації, із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 16, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч,2 ст.25 Закону 
України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

І, Надати дозвіл гр. Озоліні Олені Володимирівні на виготовлення технічної документації Із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 16, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

Онук в, в.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

і

від « 29 » листопада 2019 року № 2165

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 48
гр. гр. Панчуку В.М., Панчуку П.М.

Розглянувши заяву жителів с. Підзамче, вул. Польова, 4 гр. Панчука В.М. та Панчука П.М., 
які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 48, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Панчуку Віталію Миколайовичу та Панчуку Петру Миколайовичу ,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. 
Кременецька, 48, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. і

2. Контроль за виконанн даногрурйй&цня покласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, бул1в^^тваукв©м^їь^ір^ .відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. ’ " ' 1 ч*

МІСЬКИЙ гол В.С. Бойко
Онук В,В,



і

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2166

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська, 28 гр. Романюк Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 28 гр. Романюк Л.В., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м, Почаїв, вул. Лосятинська, 28, керуючись 
п.а ч.І СГ..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. Ромашок Людмилі Володимирівні 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. Лосятинська, 28, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2167 ’

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0639 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Космонавтів, 3 гр. Слободянюку А.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Космонавтів, 3 гр. Слободянюка А.Д., 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. Космонавтів, 3, керуючись п.а 
ч.І CT..CT. 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:

І. Надати дозвіл гр. Слободянюку Анатолію Дмитровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0639 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 3, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням lhoj’O ріщеннядтекласти на постійну депутатську комісію з питань 
тваг зєйієдьїЦІх відносин та охорони навколишнього природного

МІСЬКИЙ голо

містобудування, будів
середовища.

В.С. Бойко і
Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року № 2168

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Галицька, 11 гр. Якимчук З.Є.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 11 гр. Якимчук З.Є., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 11, 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 відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Якимчук Зінаїді Євстахівні 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. Галицька, 11, землі житлової та громадської забудови; в 
межах населеного пункту'.

і.

МІСЬКИЙ ГОЛОЙ^ ( і 4

Онук В.В.
V, і.

і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2169

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0906 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Проказюк Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів, 22 гр. Проказюк Л.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою що^о 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. Проказюк Ларисі Вікторівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0906 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Кременецька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за ішконаннямД'.циіогр рнцення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувда^^у^йщ^гва,^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного СЄрЄД(^Й^Й,/^_ '/ чі

5
І і
1 -■

Ґ
МІСЬКИЙ ГОЛО^З S

Онук В.В. <

В.С. Бойко

І



від « 29 » листопада 2019 року №2170

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2240 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Романюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 32 гр. Романюка А.В., який 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 м. Почаїв, вул. Гайова, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Романюку Андрію Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2240 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Гайова , землі сільськогосподарського призначення; в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Онук В.В.



і

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2171

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,5155 га 
для ведения особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена гр., Гонтарук Г.П.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 24 гр. Гонтарук Г.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена 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. Гонтарук Галині Павлівні на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5155 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. і

2. Контроль за виконац^ям^даногорішення покласти на постійну депутатську комісію з

і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2172

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки площею 0,0706 га
для ведення особистого селянського господарства
в м. Почаїв, вул. Кременецька гр. Панчуку В.М.

Розглянувши заяву жителя с. Підзамче, вул. Польова, 4 гр. Панчука В.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Кременецька, керуючись сг.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:
і

1. Надати дозвіл гр. Панчуку Віталію Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0706 га Для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанвдг^^йд’г^ріїїі^ння покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувгщ^.'будівн'ИЦТ^Аемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середозддца

і>1 j

МІСЬКИЙ ГОЛОЙЙ^ ~ І
d ь'

Онук в.в. А ■<.

__—\

і В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ і
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2173

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0706 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька гр. Панчуку П.М.

Розглянувши заяву жителя с. Підзамче, вул. Польова, 4 гр. Панчука П.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Кременецька, 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 ”П|эо 
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, Панчуку Петру Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0706 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі*.

2. Контроль за виконанням дапоГо рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув^ця^б^ДІйцйцуйй^емельних відносин та охорони навколишнього

і
В.С. Бойко

питань містобудубудівниц 
природного ссре^двйпда. ' ' '

МІСЬКИЙ ГОЛОЙ J І і
Онук В.В. у.''''

% ... V'"



від « 29 » листопада 2019 року №2174

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,6772 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Плетюку О. І.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 48 гр. Плетюка О. І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 
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. Плетюку Олександру Івановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6772 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванн^б^дівн^г^^ земельних відносин та охорони навколишнього

Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року № 2175

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0584 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Ясна, 46 гр. Черепенко Н.В.

Розглянувши заяву жи тельки м. Почаїв, вул. Шевченка, 1, кв.6 гр. Черепенко Н.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м, Почаїв. вул. Ясна, 
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. Черепенко Наталії Володимирівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0584 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Ясна, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місгобудуванроі. будівницчна. земельних відносин та охорони навколишнього
природного ссредощ^ґ&У

В.С. Бойко



від « 29 » листопада 2019 року №2176

і»

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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 міської ОТГ 
гр. Заяць Р.П.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 4/22 гр. Заяць Р.П., 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.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. Заяць Раїсі Петрівні 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 № 0320594 та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 14 квітня 2011 
року серії ВРК № 119228, за реєстровим №306, спадкова справа № 1/2011.

2. Гр. Заяць Раїсі Петрівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

3. Контроль за вик она^й'ям^нргю:.рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуВ^ціїя^іоудівнйцФ^а, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сс ' ''

МІСЬКИЙ го
Онук В.В.Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року № 2177

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,2589 га 
в м. Почаїв по вул. Шевченка, 4.

Керуючись ст.12,п,4 ч,2 ст.79-1,ст.186 Земельного кодексу У країни,п. 34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону України 
«Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний Кадастр», з метою 
ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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, 4 від 
18.11.2019 року.

2. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 
0,2589 га в м. Почаїв по вул. Шевченка, 4 для обслуговування нежитлової будівлі Почаївської 
міської ради, за рахунок земель загального користування, забудовані землі, в т.ч, землі 
громадського призначення.

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

Міський голова

Онук В.В.



АКТ
комісійного обстеження земельної ділянки по вул. Шевченка, 4

18 листопада 2019 року м. Почаїв

Комісією Почаївської міської ради в складі:
Чубик А.В. - заступник міського голови;
Максимчук С.В. - заступник міського голови;
Онук В.В - спеціаліст земельного відділу;.
Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу,

, проведено обстеження земельної ділянки по вул, Шевченка, 4 в м. Почаїв,
При проведенні обстеження даної земельної ділянки було встановлено, 

що в фактичному користуванні нежитлової будівлі Почаївської міської ради 
знаходиться земельна ділянка орієнтовною площею 0,2589 га, а згідно форми 
6-ЗЕМ за даною установою рахується земельна ділянка площею 0,2400 і$а, 

- забудовані землі, в т. ч. землі громадського призначення, а решта площі 0,0189 
га - облікується в землях загального користування - забудовані землі,- в т. ч. 
вулиці, набережні, площі...

Забезпечення реалізації державної' політики у галузі використання та 
охорони земель в межах' населеного пункту покладено на органи місцевого 
самоврядування. Втім, без повноти відомостей про всі .землі на території 
адміністративної одиниці, ефективне управління земельними ресурсами та їх 
раціональне використання не можливе.

Враховуючи вищесказане, а також згідно ст. 35 Закону України «Про 
землеустрій» проведення робіт з Інвентаризації земель є необхідним заходом 
на шляху до ефективного використання і розпорядження земельними 
ресурсами. ' *.

В результаті обстеження та проведення аналізу комісія вирішила: ;
- рекомендувати Почаївській міській раді привести у відповідність дані 

згідно форми 6-ЗЕМ до їх фактичного використання, а саме землі 
загального користування - забудовані землі, в т. ч. вулиці, набережні, 
площі... по вул. Шевченка, 4 в м. Почаїв площею 0,0189“га для їх 
раціонального використання перевести в забудовані землі в т. ч. землі 
громадського призначення.

- Почаївській міській раді затвердити розроблену технічну 
документацію із землеустрою щодо проведення робіт із 
інвентаризації земельної ділянки загальною площею 0,2589 га, що 
перебуває у фактичному користуванні нежитлової будівлі 
Почаївської міської ради по вул. Шевченка, 4 в м. Почаїв.

Підписи:
Заступник міського голови

Заступник міського голови

Спеціаліст земельного' відділу

Спеціаліст земельного відділу

Чубик А.В.

Максимчук С.В

V
. ......... ■■■ "S' Z Онук В.В.

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «29» листопада 2019 року № 2178

Про падання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,1783 га 
на умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової спер тії 
по вул. Фабрична, 14а в м. Почаїв
ВАТ ‘‘Тернопільобленерго”

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ "Тернопільобленерго" гр. ІОхимець
І.Ю., який просить падати дозвіл па розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки па умовах оренди для розміщення, будівництва. експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах 
населеного пункту, що розташована за адресою: м. Почаїв, вул. Фабрична, І4а. Відповідно 
до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 12.123. 124 Земельною кодексу України. 33’ «Про оренду землі», ст.50 
Закону України «Про землеустрій». 1 Іочаївська міська рада

В И В І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл ВАГ ''Тернопільобленерго'' на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0.1783 га па умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що розташована за 
адресою: м. Почаїв, вул. Фабрична. 14а.

2. ВАТ "Тернопільобленерго" замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у прос кгнііі організації, яка мас ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та заївердження у встановленому 
порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішешїя покласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносіпі іа охорони навколишньою 
природного середовища.

М і с ь к ой юл о в а
Онук В.0Ї

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2179

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,4112 га 
із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва з а обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку А.В.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 21 гр. Плетюка А.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 с. Затишшя, вул. Зелена, 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. Плетюку Андрію Володимировичу на виготовлення детального 
плану території власної земельної ділянки площею 0,4112 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:1159 в с. Затишшя, вул. Зелена, з метою зміни її 
цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

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. Плетюка Андрія Володимировича.
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. Плетюку Андрію Володимировичу 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 містобудування,..-'будцвницхва, земельних відносин та охорони 
навколишнього
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року N2 2180

Про надання дозволу Почаївській міській раді
на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо розподілу земельної ділянки 
в м. Почаїв по вул. Банкова, 1.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 35 
ст.50 Закону України «Про землеустрій»,ст.12, 19, 122 Земельного Кодексу України, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки в м. Почаїв по вул. Банкова, 1 від 
08.11.2019 року.

2, Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо розподілу земельної ділянки загальною площею 0,1659 га в м. 
Почаїв по вул. Банкова, 1 натри земельні ділянки, а саме:

площею 0,0662 га (земельна ділянка для обслуговування існуючої, нежитлової 
будівлі гаража, що належить Петрику О.В.);
площею 0,0733 га (земельна ділянка для обслуговування будівлі музею); 
площею 0,0264 га (аварійний проїзд).

3. Контроль за вик'бнаннйм^даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з цй^а-нь''м^ 
ііаіи<о/ип[рй,0?'оїгртїр< 

Л У У/ "Г ~ f V? j і *
і о 1 ; 4 :Міський гфдо^а ;
V г'і \ і - ■'

прб^дуйдння, будівництва, земельних відносин та охорони 
)дноЬц оер^^вища.

В.С. Бойко
Онук В.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 р. № 2181

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,0732 га в м. Почаїв, 
вул. Шевченка Т., 29а гр. Якимчук ОДІ.

Розглянувши заяву жительки м. Київ, вул. Котельникова, 46/11, гр. Якимчук О.П, 
яка просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. 
Шевченка Т., 29а, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадас ір”, “Про оцінку земель”, 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. Якимчук Оксані Петрівні на проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості площею 0,0732 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:388б 
в м. Почаїв по вул, Шевченка Т., 29а.

2. Контроль за виконанням } даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з пщ^^ь^тб^дувйнй^, будівництва, земельних відносин та охорони 
нав ко л иішщібйО щ^ро^гоіго\ер^§ви ща.
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В.С. Бойко
Онук В.В.



№ 2182 І

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд
в м. Почаїв, вул. Волинська, 74а,
гр. Васильків Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, Винниченка, 2 гр. Васильків Н.П., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Волинська, 74а, та передати дану ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Васильків Наталії Павлівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2228 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 74а, землі житлової ,та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Васильків Наталії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2228 для. будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, 
вул. Волинська, 74а.

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

Контроль за виконанням уданого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
f земельних відносин та охорони навколишнього

1
питань містбЙуДувднщї, будідниц'ПіХ 
природно^ йредввйїца-Х-

Об S13'
Міськрфаолой^;.£

Онук В.В. \\ X.
у ■ ’’

В.С. Бойко

4.
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від « 29 » листопада 2019 року № 2183

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 37 гр. Кондратьєвої І.А., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 37 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. Кондратьєвій Іраїді Андріївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2920 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, 37, землі житлової та іромадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кондратьєвій Іраїді Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2920 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м, Почаїв, 
вул. Березина, 37.

3. Зобов’язати гр. Кондратьеву Іраїду Андріївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням "даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуду^^ц^' ^уд^тїцф^^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серс/нцзИша. '

Онук В.В.



їй

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2184

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0842 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 5 гр. Рибчину О.Й.

Розглянувши заяву жителя с, Ільник, Турківського р-ну., Львівської обл. гр. Рибчина О.Й, 
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. 
Гагаріна, 5, 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. Рибчину Олександру Иосифовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0842 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2926 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м, Почаїв, вул. Гагаріна, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Рибчину Олександру Иосифовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0842 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2926 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 5.

3. Зобов’язати гр. Рибчина Олександра Йосифовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за викона-иИям даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобу^^К^я,^удіфйццтв^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного се^^бвйіцС” ”

Міський і І

Онук В.В.



від «29 » л и ст о п ад а 2 019 р о ку № 2185

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Сагайдачного, 11 гр. Ту рунові В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, в\л. Броді вська. 54, кв.417-418 гр. Турули 
В.М.. який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Сагайдачного. 11, та передані дану ділянку безоплатно у власність, керуючись її.б ч.І сі. 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 землеустрій1’, 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 навколишньої о природного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гурулові Василю Миколайовичу іехнічну документацію із 
землеустрою щодо вегаповления (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2529 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сагайдачного. 1 1, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. 'Гурулові Василю Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
діляик) площею 0.0600 га ja кадасіровим номером 6123410500:02:001:2529 для 
будівницт ва та обсл\і овувапня житлової о будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв. вул. Сагайдачного. 1 1.

3. Зобов'язати гр, Турула Василя Миколайовича зареєструват и речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну дспугаїськ} комісію з
питань ^IІcтoбyдp!yв^тш■Я‘-.-:бy^Liвництвa, зёме. 
природної о ща?!е 'Мч.

відносин та охорони навколишнього

Міський
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2186

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0593 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Миру, 12 гр. Чубик Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 12 гр. Чубик Т.М., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Миру, 12, 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. Чубик Тетяні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0593 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2922 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Миру, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Чубик Тетяні Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0593 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2922 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Миру, 12.

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

Контроль за виконання>€^н:рго/ррН^ня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуван^сб^дівй'И'Цтвгб д^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо^фад’ - ' v

МІСЬКИЙ ГОЛОВЙ s J

X. -

В.С. Бойко

4.

Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року №2187

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Злуки, 28 гр. Шилінській Т.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 41 гр. Шилінської Т.І., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 28, 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. Шилінській Тетяні Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості!) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2655 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Злуки, 28, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шилінській Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2655 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Злуки, 28.

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

4. Контроль за виконанндм датіого ріщення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувщ^^удщцц^'а^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^^щСх

Міський гол
Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року № 2188

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Нова, 6 гр. Шишкіної О.А., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель І споруд в м. Почаїв, вул. Нова, 6, 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. Шишкіній Ользі Анатоліївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2428 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Нова, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шишкіній Ользі Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2428 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Нова, 6.

3. Зобов’язати гр. Шиїпкіну Ольгу Анатоліївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанн^^анога:ррдсщня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуд>^айЙ^?5удШ.й‘цт^^^іельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^жпау' *

Міський голо



Xs 2189

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року

Про затвердження детального плану території 
щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки площею 0,1582 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. Грішину Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 57а гр. Грішина Р.В., який 
просить затвердити детальний план 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 
(присадибна ділянка) у м, Почаїв, вул. Плетянка, 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. Грішину Руслану Вікторовичу детальний план території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1582 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:1756 у м, Почаїв, вул. Плетянка, землі житлової та 
іромадської забудови, 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 середовищах, ь А
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Міський голову " В.С. Бойко
Онук В.В,
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2190

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0231 та 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Горевичу Б.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Промислова, 34 гр, Горевича Б.М., 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. Промислова, 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. Горевичу Борису Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0231 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2588 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Промислова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Горевичу Борису Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0231 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2588 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Промислова.

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

4. Контроль за виконанням данОґоріщення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань міс'іобуду^нй'^буї'нвнйцт^^медіьних відносин та охорони навколишнього 
природного сере^двжца.

Міський голой4 ~ В.С. Бойко
Онук В.В. V/



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2191

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 37 гр. Кондратьєвої І.А., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Березина, 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. Кондратьєвій Іраїді Андріївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0724 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2921 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Березина, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кондратьєвій Іраїді Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0724 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2921 для ведення 
особистого селянського господарства в м, Почаїв, вул. Березина.

3. Зобов’язати гр. Кондратьеву Іраїду Андріївну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконайням..д,аного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванні'будівни^вд,. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середойййаг

, ■■■ О

Міський голову і В.С. Бойко
Онук В.В. ,д.



від « 29 » листопада 2019 року № 2192

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження 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., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, та передати дану ділянку безоплатно у власність керуючись п.б ч. 1 
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. Плетюк Ніні Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4478 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0008 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюк Ніні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4478 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0008 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. Плетюк Ніну Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням,.данего ріщентцгтюкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуван^'^б^Ів^щі^а/^мельних відносин та охорони навколишнього
природного середовйцЫ:

Міський голова;' с ь
Онук в.в.Онук В.В.



від «29» листопада 2019 року № 2193

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,3404 га
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Бойку М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 68а гр. Бойка М.О., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 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. Бойку Михайлу Олександровичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3404 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2923 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шевченка, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Бойку Михайлу Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3404 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2923 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка.

3. Зобов’язати гр. Бойка Михайла Олександровича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Кон троль за виконанняутдпщрго рішеннд чюкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванні,>будівнйцїв^^&^льних відносин та охорони навколишнього 
природного середовщцд. ? -

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



від «29» листопада 2019 року Уа 2194

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,4658 га
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Ботвінку П.М,

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 1 гр. Ботвінка П.М., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Ботвінку Петру Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4658 га за кадастровим номером 
6123410500:02:002:0004 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Ботвінку Петру Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4658 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0004 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена,

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

.. ”
4. Контроль за виконанцям;даНого рішення покласти на постійну депутатську комісію з

питань містобудува^^^б^інництй^зсй^льних відносин та охорони навколишнього 
природного середо^Ша:'/' ''

і
Міський голові
Онук В.В. \\ч

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » листопада 2019 року № 2195

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,5818 та
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Казіній О.А.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 27 гр. Казіної О.А., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І от. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, от. 126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні5’, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Затвердити гр. Казіній Олімпіаді Андріївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5818 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0007 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр, Казіній Олімпіаді Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5818 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0007 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

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

Контроль за виконанця^^йош.,рїійенвя покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув^й^,,б^дївнйцт$^^^льних відносин та охорони навколишнього 
природного середошнйа,. ; н

! О' '
S І

МІСЬКИЙ ГОЛО В Д\ V
V і-

4.

В.С. Бойко
Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року №2196

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,1654 та
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр, Шиліпській О.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 86 гр. Шилінської О.Ф., 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.бч.1 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. Шилінській Ользі Феодосіївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1654 ти за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2425 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Шилінській Ользі Феодосіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1654 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2425 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

3. Зобов’язати гр. НІилінську Ольгу Феодосіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанн^й^айого.ріціен^я цокласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувані^^у^вницїі^,:%Є'йрДьних відносин та охорони навколишнього 
природного середов^їда.^' / 1 '■

Міський голова
Онук В.В.



від « 29 » листопада 2019 року № 2197

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,0302 га
для ведення особистого селянського господарства
в м. Почаїв, вул. Злуки, гр. Шилінській Т.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул, Спортивна, 41 ір. Шилінської Т.І., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки, 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, 
ет.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. Шилінській Тетяні Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0302 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2865 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Злуки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр. Шилінській Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0302 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2865 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки.

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

4. Контроль за виконанд0^даног^5^£Црі^я покласти на постійну депутатську комісію з
питань місіобудувцйня^будіТпиці'ва/зски'ііьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 7 д

Міський голов^
Онук В.В.



«29» листопада 2019 року №2198

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

Рішення

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 78 Бюджетного Кодексу 
України, враховуючи пропозиції постійної комісії Почаївської міської ради з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету 
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. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2019 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 
року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 3, в,тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 250000 гривень за 
рахунок:

перевиконання дохідної частини загального фонду міського 
бюджету - 300000 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення) - 50000 
гривень;

зміни видатків спеціального фонду в сумі 150000 гривень за 
рахунок:

перевиконання дохідної частини загального фонду міського 
бюджету переданої із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) - 100000 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення) - 50000 
гривень.



4. 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 4.

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

6. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
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.

Боцкж О:І.

р

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради
від 29 листопада 2019 року № 2198

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

Код
Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому ЧИСЛІ 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
18000000 Місцеві податки 400000 400000 0 0
18030000 Туристичний збір 200000 200000 0 0
18030200 Туристичний збір сплачений 

фізичними особами 200000 200000 0 0
18050000 Єдиний податок 200000 200000 0 0

18050400
Єдиний податок сплачений 
фізичними особами 200000 200000 0 0

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

всього д[ОХОДІВ 400000 400000 0,00 0,00

А

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради
від 29 листопада 2019 року №2198

<гРн)

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку’

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -150 000 150 000 150 000
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -150 000 150 000 150 000
Всього за типом кредитора -150 000 150 000 150 000

600000 Фінансування за активними операціями
-150 000 150 000 150 000

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-150 000 150 000 150 000
Всього за типом боргового 
зобов’язання -150 000 150 000 150 000

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № З 
до рішення Почаївської міської ради 
від 29 листопада 2019 року Na 2198

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2019 рік

СРН J
код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредит у ванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ 

/ 
ТКВКБМС 

2

Код 
ФКВКБЗ

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

типовою відомчою і ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМУсього видатки 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

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

0100000 Почаївська міська рада (головний розпорядник) 290000 225360 109640 -45000 0 110000 110000 0 0 0 110000 400000

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 290000 225360 109640 -45000 0 110000 110000 0 0 0 110000 400000

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

93000 24900 113100 -45000 0 0 0 0 0 0 0 93000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 25500 25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25500

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -10000 -6540 -3460 0 0 10000 10000 0 0 0 10000 0

0114082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва -21300 -21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21300

015012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту -4200 -4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4200

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містбудівної документації') 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 100000 100000

0117622 7622 0470 Реалізація програм і заходів у галузі туризму та 
курортів 37000 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37000

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

20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) -40000 -4600 50700 -86100 0 40000 40000 0 0 0 40000 0

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) -40000 -4600 50700 -86100 0 40000 40000 0 0 0 40000 0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних 
територіальних громадах

-26000 -35700 9700 0 0 26000 26000 0 0 0 26000 0

0611020 1020 0921

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

0 31100 41000 -72100 0 0 0 0 0 0 0 0

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позшкільними 
закладамиосвіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми л

-14000 0 0 -14000 0 14000 14000 0 0 0 14000 0

асього •'. й 250000 220760 160340 -131100 0 150000 150000 0 0 0 150000 400000

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № 4
до рішення Почаївської міської ради

від 29 листопада 2019 року № 2198

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Код

Найменування 
бюджету 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим бюджетам

загальний фонд
спеціальний 

Фонд

Разом з 
місцевих 
бюджетів

загальний фонд спеціальний фонд

Разом з 
міського 
бюджету

Інша 
субвенція 3 
місцевогоб 

юджету

з них на

надання пільг 
окремим 

категоріям 
громадян з 

оплати 
послуг звязку

надання 
пільг 

населенню 
на оплату 
житлово- 

комунальних 
послуг

КПКВ
0119770

споживання споживання

19309200000 Кременецький 
районний бюджет 3000 -3000 0 0 0

0

Всього 0 0 0 0 3000 -3000 0 0 0 0 0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



1

Додаток 5
до рішення Почаївської міської ради 
від 29 листопада 2019 року № 2198

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
бР"),

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

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'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об’єкта па кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000
Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

110 000

0110000
Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

110 000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 10 000

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) Капітальні видатки 100 000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник)

40 000

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець)

40 000

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, обєдпаних 
територіальних громадах

Капітальні видатки 26 000

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
3 дітьми

Капітальні видатки 14 000

УСЬОГО
.а

150 000

Секретар міської ради ВЛ. У Йван



Додаток 6

до рішення Почаївської міської ради 

від 29 листопада 2019 року № 2198

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
.місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредиту'ванн я 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

І Іайменування місцевої/рсгіональї юї 
програми

Дата і номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 157 000 57 000 100 000 100 000

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 157 000 57 000 100 000 100 000

0110150 0150 0111

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

Програма Інформатизації 
Почаївської обєднаної 
територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

29.11.2019 № 2205
12 600 12 600 0 0

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств 
населення Почаївської мотг на 
2019-2020 роки

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

07.09.2018 № 1447, 
31.10.2019 № 2109

25 500 25 500 0 0

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма Інформатизації 
Почаївської обєднаної 
територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

29.11.2019 №2205
10 200 200 10 000 10 000

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

Програма інформатизації 
Почаївської обєднаної 
територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

29.11.2019 №2205
7 800 7 800 0 0



0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Організація свят та розвиток 
культури і мистецтв Почаївської 
мотг на 20 і 9-2020 роки

Рішення Почаївської 
міської ради віл

20.11.2018 № 1603,
31.10.2019 №2111

-21300 -21 300 0 0

0115012 5012 0810
Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпІйських видів спорту

Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської мотг на 2019- 
2020 роки

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

20.11.2018 № 1604, 
31Л0.2019М2110

-4 200 -4 200 0 0

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)

Розроблення містобудівної 
документації Почаївської 
обєднаної територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

28.03.2017 №718 
31.10.2019 № 2108

100 000 0 100 000 100 000

0117622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в 
галузі туризму та курортів

Розвиток туризму на території 
Почаївської міської обєднаної 
територіальної громади на 2018- 
2019 роки

Рішення Почаївської 
міської ради від 

12.10.2017 № 1020, 
31.01.2019 № 1692

37 000 37 000 0 0

0119800 9800 0180

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

Попередження надзвичайних 
ситуацій за забезпечення 
пожежної та технологенної 
безпеки на території Почаївської 
міської обєднаної територіальної 
громади на 2018-2019 роки

Рішення Почаївської 
міської ради від 

12.10.2017 № 1017
20 000 20 000 0 0

0100000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради 
(головний розпорядник)

93600,00 46430,00 47170,00 47170,00

ОН 0000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець)

93 600 46 430 47 170 47 170

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, обєднаних 
територіальних громадах

Програма інформатизації 
Почаївської обєднаної 
територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

29.11.2019 №2205
42 100 16 100 26 000 26 000

06110100 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Програма інформатизації
Почаївської обєднаної 
територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради віл 

29.11.2019 №2205
22 200 15 030 7 170 7 170



л

0611020 1020 0921

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

Програма інформатизації 
Почаївської обєднаної 
територіальної громади

Рішення!' Почаївської 
міської ради віл 

29.11.2019 №2205
15 000 15 000 0 0

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Програма інформатизації 
Почаївської обєднаної 
територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради віл

29.11.2019 №2205
14 300 300 14 000 14 000

УСЬОГО 157 000 57 000 100 000 100 000

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

Від «29 »листопада 2019р №2199

РІШЕННЯ

Про затвердження програми 
«Дітям Почаївщини - якісне харчування»

Відповідно ст .26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.З ст.56. Закону України «Про освіту», Закону України «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закону 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», з метою забезпечення повноцінного, якісного та 
калорійного харчування дітей у школах, дошкільних закладах Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму«Дітям Почаївщини - якісне харчування» (Додаток
№1).

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

В.С. БОЙКОМіський голова

// V і'1
> С / .•

jF і / ■

Олександр Петровський



Додаток №1 
До рішення сесії 

Почаївської міської ради 

від 2019 №

ПРОГРАМА
«Дітям Почаївщини - якісне харчування»

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення 
програми

Рішення виконкому Почаївської міської 
ради

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради

4. Співрозробники програми Кременецьке районне управління 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області

5. В і дпові дальний 
виконавець програми

Кременецьке районне управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області,заклади освіти

6. Учасники програми Кременецьке районне управління 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області, відділ освіти, 
молоді та спорту Почаївської міської 
ради, Тернопільська регіональна 
державна лабораторія 
Держпродспоживслужби України, 
заклади освіти

7. Термін реалізації 
програми

2020-2021 роки

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми (для 
комплексних програм)

Міський бюджет

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів,

17 тис. грн.



необхідних для реалізації 
програми, всього, 
у тому числі:
коштів міського бюджету 17тис. грн.
коштів інших джерел -

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Стан здоров'я дорослої людини багато в чому визначається якістю 

харчування саме в дитячому віці, коли відбувається бурхливий ріст організму і 
обмінні процеси в ньому перебігають найінтенсивніше. При цьому правильно 
розроблене й професійно організоване харчування дитини забезпечує й 
нормальний фізичний розвиток, запобігає багатьом хронічним захворюванням.

За останніми даними ВООЗ здоров’я дитини на 15% залежить від 
організації медичної служби, на 25% - від генетичних особливостей і на 60% - 
від збалансованого харчування.

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл 
мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності 
та соціальної активності молодої людини.

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 
організації якісного, повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є 
важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

За десять місяців 2019 року Кременецьким районним управлінням 
головного Управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області при 
проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду ( контролю) 
та моніторингових досліджень у 23 загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладах району досліджено 25 проб води, з яких у 7 випадках виявлені 
невідповідності від норм, що становить 30%; 54 проби овочів на вміст нітратів, з 
яких у 4 випадках виявлено відхилення від норм, що становить 13.3%; взято 224 
змиви з об’єктів навколишнього середовища, з яких у 71 виявлено 
невідповідності, що становить 32%, 3 проби риби та проби м’ясопродуктів на 
якість термічної обробки.

3. Мета Програми
Здійснення контролю за процесом харчування та забезпечення 

повноцінного, якісного та калорійного харчування дітей у школах, дошкільних 
закладах, постачання безпечних та якісних продуктів харчування і сировини, 
залучення до постачання харчовими продуктами сільськогосподарських 
виробників та переробних підприємств області.

4 .Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 
Основними шляхами реалізації Програми є вирішення таких завдань:
- вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
- покращення роботи мережі пришкільних їдалень, буфетів;



- проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної 
та безпечної продукції та сировини за участю представників Головного 
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області;

- дотримання норм харчування та калорійності страв;
- забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти та 

дошкільних навчальних закладах де здійснюють харчування дітей;
- лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових 

продуктів, які використовуються для харчування дітей;
-контроль за доставкою харчових продуктів, які здійснюються 

постачальниками

Термін дії програми: 2020-2021 роки.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів міського 
бюджету.

Ресурсне забезпечення програми

Джерела 
фіннасування

Обсяг фінансування
(тис. грн.)

У тому числі за роками*

2020 2021

Міський бюджет 17,00 8,5 8,5

Державний бюджет 0 0 0

Інші джерела** 0 0 0

Всього 17,00 8,5 8,5

5. Очікувані результати
Реалізація програми «Дітям Почаївщини - якісне харчування» дозволить 

забезпечити здоров’я дітей, запобігання гострих кишкових інфекцій в шкільних 
та дошкільних закладах Почаївської МОТГ.



6, Заходи програми «Дітям Почаївщини - якісне харчування»

. 3/
п

Перелік 
заходів 

програми

Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансува 

ння

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

тис. гривень, у т.ч.:

Очікуваний 
результат

2020 2021
1. Участь у 

роботі 
комісій при 
міській раді 
перед 
початком 
навчального 
року щодо 
готовності 
навчальних 
закладів

Впродовж 
2020-2021 
років перед 
початком 
навчального 
року

Кременецьке районне 
управління Головного 
управління Держпром- 
споживслужби в 
Тернопільській області, 
відділ освіти, молоді та 
спорту Почаївської 
міської ради

Забезпечення 
роботи 
комісій при 
Почаївській 
міській раді 
перед 
початком 
навчального 
року щодо 
готовності 
навчальних 
закладів

2. Надання 
рекомендацій 
щодо роботи 
шкільних 
їдалень, 
буфетів 3 
питань 
асортименту 
продукції, 
дотримання 
санітарних 
вимог

2020-2021
роки

Кременецьке районне 
управління Г оловного 
управління Держпром- 
споживслужби в 
Тернопільській області

Покращення 
роботи 
їдалень, 
буфетів, 

санітарних 
вимог,урізном 

анітнення
асортименту 
продукції

J
3. Проведення 

моніторингов 
их 
лабораторних 
досліджень 
об’єктів,саніт 
арних заходів 
(дослідження 
води,готових 
страв, змивів 
з об’єктів 
навколишньо 
го 
середовища 
та 
обладнання)

2020-2021 
роки, згідно 
затверджено 
за плану

Кременецьке районне 
управління Г оловного 
управління Держпром- 
споживслужби в 
Тернопільській області

Міський 
бюджет

4.5 4.5 Лабораторне 
підтвердження 
безпечності та 
якості 
сировини І 
харчових 
продуктів, ЯКІ 
використовую 
ться для 
харчування 
дітей

4. Лаборатории 
й контроль 
сировини та 
продуктів, які 
використову 
ються для 
харчування 
дітей за 
показниками 
безпеки і 
якості

1 раз в 
квартал, 
згідно 
затверджено 
за плану 
Програми/поз 
апланово, при 
виникненні 
підозри

Відділ освіти, молоді та 
спорту Почаївської 
міської ради

Кременецьке районне 
управління Головного 
управління Держпром- 
споживслужби в 
Тернопільській області, 
Тернопільська 
регіональна державна 
лабораторія 
Держпродспоживслужби 
України

Міський 
бюджет

4 4 Лабораторне 
підтвердження 
безпечності та 
якості 
сировини і 
харчових 
продуктів, які 
використовую 
ться для 
харчування 
дітей

ВСЬОГО: 8,5 8,5



7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відділ освіти, 
молоді та спорту Почаївської міської ради подає міському голові та начальнику 
Кременецького районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області інформацію про використання 
коштів, виділених на виконання Програми раз у півріччя.

Також контроль за виконанням Програми здійснюється комісіями 
Почаївської міської ради.

Основні напрямки та заходи Програми коригуватимуться з урахуванням 
соціально-економічної ситуації в Почаївській МОТГ та чинної нормативно- 
правової бази.

Координація виконання заходів програми здійснюється заступником 
міського голови Чубиком А.В..

Секретар міської ради

Олександр Петровський

Василь УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2019 року № 2200

Про внесення змін до рішення сесії Почаївської 
міської ради № 1618 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 
структури, загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Почаївської міської ради на 2019 рік», із змінами

Керуючись п.5 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року № 1044 
«Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування 
об’єднаних територіальних громад», наказом Міністерства праці України від 
02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни з 01.01.2020 року до структури та загальної 
чисельності виконавчого органу Почаївської міської ради, затвердженої рішенням 
сесії Почаївської міської ради № 1618 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 
структури, загальної чисельності та штатного розпису виконавчого органу 
Почаївської міської ради на 2019 рік», із змінами (додаток 1):
1.1. Вивести з відділу управління проектами та програмами соціально - 
економічного розвитку посаду спеціаліста 1-ї категорії - 1 шт. одиниця.
1.2. Вивести з загального відділу посаду спеціаліста - 1 шт. одиниця .
1.3. Ввести посаду спеціаліста 1-ї категорії загального відділу 1 - шт. одиницю.
1.4. Ввести посаду спеціаліста 1-ї категорії фінансового відділу 1 - шт. одиницю.
1.5. Ввести до структури і штатної чисельності апарату Почаївської міської ради 
та її виконавчих органів посаду спеціаліста ІІ-Ї категорії- інспектора праці.
2. Фінансовому відділу Почаївської міської ради внести та подати на 
затвердження зміни до штатного розпису.
3. Начальнику фінансового відділу міської ради внести зміни до посадових 
інструкцій працівників відділу.
4. Спеціалісту 1-ї категорії з питань кадрової роботи та діловодства розробити



посадову інструкцію спеціаліста 1І-Ї категорії - інспектора праці.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань соціально-економічного розвитку , інвестицій та бюджету.

Міський голо В.С.Бойко



від « 29 » листопада 2019 року № 2201

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження структури, загальної 
чисельності та штатного розпису 
апарату Почаївської міської ради 
та її виконавчих органів на 2020 рік

Керуючись статтями 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, наказом 
Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці 
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,судів та інших 
органів » міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчого органу 
Почаївської міської рада на 2020 рік , згідно з додатком 1.

2.Затвердити штатний розпис апарату Почаївської міської ради на 2020 рік, 
згідно з додатком 2.

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



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 
№ 2201 від «29» листопада2019 р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2020 рік

№ 
п jn Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 

посад

Апарат міської ради 6
1 Міський голова 1

2 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 2
■п Секретар ради 1
4 Керуючий справами (сскрегар) виконавчого комітету 1
5 Староета 1
6 Державний реєстратор 1

Фінансовий відділ 5
7 Начальник відділу - головний бухгалтер 1
8 Провідний спеціаліст 1
9 Спеціаліст І категорії 3

Юридичний відділ 2
10 Начальник відділу 1
11 Спеціаліст І категорії 1

Земельний відділ 3
12 Начальник відділу 1
13 Спеціаліст 1 категорії 1
14 Спеціаліст 1

Загальний відділ 4
15 Начальник відділу 1
16 Спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи та діловодства 1
17 Спеціаліст І категорії 2

Відділ управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку 2
18 Начальник відділу 1
19 Спеціаліст 1
20 Спеціаліст II -ї категорії - інспектор праці 1

Службовці апарату міської ради 4
Сектор військово - облікового бюро 2

21 Завідувач сектору військово - облікового бюро 1
22 інспектор сектору військово - облікового бюро 1

Персонал по обслуговуванню апарату міської ради 2
23 Секретар керівника 1
24 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1

Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчого органу міської ради 5
25 Зодій 1
26 Прибиральник службових приміщень 2
27 Сторож 1
28 Оператор газової котельні 1

Всього по апарат у міської ради 33



Відокремлений структурний підрозділ -
Відділ освіти , молоді таспорту Почаївської міської ради 5

29 Начальник відділу освіти 1
ЗО Спеціаліст 1-ої категорії 1
31 Спеціаліст 2
32 Діловод 1

Всього по виконавчому органу міської ради 38

Секретар міської ради 
Яра І.В.

В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» листопада 2019 року

Про надання дозволу на приватизацію 
комунальної квартири у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
пров. Шевченка, 7, м. Почаїв 
Струку Олегу Геннадійовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Струка 
Олега Геннадійовича від 15.11.2019р. № 1076 щодо надання дозволу на приватизацію 
комунальної квартири у житловому будинку по пров. Шевченка, 7, м. Почаїв, яка перебуває на 
балансі Почаївського ККП і є комунальною власністю територіальної громади м. Почаїв, 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити однокімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: м. Почаїв, провулок 
Шевченка 7, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2019р.

2. Надати дозвіл гр. Струку Олегу Геннадійовичу на безоплатне відчуження майна, 
шляхом приватизації квартири в житловому будинку, що розташований за адресою: 
пров. Шевченка, 7, м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Органу приватизації житлового фонду Почаївської міської ради провести 
приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення у відповідності до чинного 
законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
жиілов(>іюмунальііого: грсподарства та комунальної власності, промисловості, 
підпріЮ-МтіиЦтва, трапспортушрв'язку

f: /-ч ,j

Міський голова 7
Максимчук C.B. Хх, »

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» листопада 2019 року

Про встановлення розміру відрахувань 
частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами та їх 
об’єднаннями до бюджету Почаївської 
міської ради на 2020 рік

Відповідно до п. 35 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України, керуючись п.29 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити частину чистого прибутку (доходу), що підлягає відрахуванню 
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету 
Почаївської міської ради у 2020 році в розмірі 15%.

2. Керівникам підприємств, що належать до комунальної власності 
Почаївської міської ради забезпечити у 2020 році відрахування до міського 
бюджету 15% чистого прибутку (доходу).

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

Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» листопада 2019 року

Про затвердження положення про 
громадських інспекторів з благоустрою 
території Почаївської міської ради 
(Почаївської міської об’єднаної територіальної громади)

З метою створення умов сприятливих для життєдіяльності людей, 
забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах Почаївської міської ради 
(Почаївської міської об’єднаної територіальної громади), здійснення впливу на 
правопорушників громадського порядку у сфері адміністративних правовідносин, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.41 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з благоустрою 
території Почаївської міської ради (Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади) (додаток №1).

2. Уповноважити громадських інспекторів з благоустрою правом на складання 
приписів, протоколів у справах про адміністративні правопорушення за 
ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

*■/ ч
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Міський голова^ В.С. БОЙКО

Максимчук С..В.



Додзгокі

до рішення Почаївської міської ради

від 29.11.2019 року №

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів з благоустрою території 

Почаївської міської ради (Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади)

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 41 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 № 7 «Про 
затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою 
населених пунктів», «Правил благоустрою санітарного утримання території, 
забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ.

1.2. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснює громадський 
інспектор з благоустрою населених пунктів території Почаївської міської ради 
(Почаївської міської об’єднаної територіальної громади).

1.3. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією 
України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами і стандартами щодо вимог з 
благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу виконавчої влади 
з питань житлово-комунального господарства, рішеннями Почаївської міської 
ради та її виконавчого комітету, «Правилами благоустрою, санітарного утримання 
території, забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ.

II. Порядок призначення громадських інспекторів

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що 
досягли 18 років, проживають на території Почаївської міської ради (Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади) та мають бажання працювати у сфері 
благоустрою.

2.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає на ім’я 
міського голови Почаївської міської ради письмову заяву довільної форми.

2.3. Заява громадянина з поданням за резолюцією міського голови 
направляється до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, що реалізує політику у сфері житлово-комунального господарства 
та благоустрою.

2.4. Після позитивного погодження кандидатури громадського інспектора 
(проведення співбесіди) заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, що реалізує політику у сфері житлово-комунального 
господарства та благоустрою готує проект рішення виконавчого комітету про 
призначення громадського інспектора.

2.5. Громадські інспектори у день їх призначення отримують посвідчення, 
що підтверджують їх повноваження, за зразком, який встановлено додатком до 
цього положення.



У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах 
якої він може здійснювати свої повноваження та профільний напрямок 
інспектування.

Посвідчення громадського інспектора видається терміном на один рік з 
можливістю його щорічного подовження.

2.6. Виготовлення та заповнення посвідчення громадського Інспектора 
забезпечує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради, що реалізує політику у сфері житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

2.7. Після призначення громадський інспектор повинен пройти інструктаж з 
питань складання приписів, попереджень, протоколів про правопорушення 
законодавства у сфері благоустрою.

IIL Координація діяльності громадських інспекторів

3.1. Діяльність громадських інспекторів організовує та координує заступник 
сільського голови з господарських питань та охорони праці.

3.2. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з структурними 
підрозділами виконавчого комітету, комунальними підприємствами та іншими 
органами, які здійснюють контроль за станом та утриманням об'єктів 
благоустрою.

IV. Права громадських інспекторів

4.1. Громадські інспектори мають право:
1) брати участь у проведенні спільно з працівниками виконавчого апарату 

міської ради та правоохоронних органів рейдів та перевірок додержання 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та жителями 
Почаївської об’єднаної громади законодавства у сфері благоустрою населених 
пунктів, прилеглих територій;

2) проводити перевірки, оголошувати попередження, складати приписи, 
протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів 
згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення і 
подавати їх до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Почаївської 
міської ради для притягнення винних до відповідальності;

3) проводити у випадках, установлених законом, фотографування, 
звукозапис, відео зйомку, як допоміжний засіб для попередження і розкриття 
порушень законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

4) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.
4.2. Громадські інспектори зобов’язані:
1) дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення 

при проведенні рейдів та перевірок;
2) сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати 

виконавчий комітет міської ради про результати рейдів та перевірок 
безпосередньо після їх закінчення;

3) подавати звіти про проведену роботу.



V. Позбавлення повноважень громадського інспектора

5.1. Громадський інспектор може бути позбавлений права виконувати 
обов’язки з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

1) ненадання звітів про роботу або негативної їх оцінки;
2) неналежного виконання ним обов'язків громадського інспектора;
3) вчинення громадським інспектором порушень законодавства з питань 

благоустрою, перевищення повноважень, зафіксованих фактів брутальної 
поведінки, а також вчинення інших протиправних дій при виконанні обов’язків 
громадського інспектора благоустрою населених пунктів.

5.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського 
інспектора з анулюванням відповідного посвідчення приймається виконавчим 
комітетом міської ради за поданням заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, що реалізує політику у сфері житлово- 
комунального господарства та благоустрою.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



Додаток до положення
про громадських інспекторів з благоустрою території 
Почаївської міської ради (Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади)

Лицьовий бік
.......................       ПОСВІДЧЕННЯ № ............................___......

j Прізвище________________
I Ім’я________________

По батькові________________
J Є громадським інспектором з благоустрою території Почаївської міської ради
І Почаївської міської об’єднаної територіальної громади
І (територіальна сфера повноважень)

П.І.Б. особи, що видала посвідчення
« »________20 р._______(підпис)________ (прізвище)

Посвідчення дійсне до «___>> 20 р. «___»________20 р.

Зворотній бік

Згідно ст. 41 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про 
громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, що затверджене наказом 
Мінбуду від 16.01.2007 N 7 громадський інспектор

МАЄ ПРАВО:
- брати участь у проведенні спільно з працівниками виконавчого апарату міської ради та 
правоохоронних органів рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, 
організаціями всіх форм власності та жителями Почаївської об’єднаної громади законодавства 
у сфері благоустрою населених пунктів, прилеглих територій;
- самостійно проводити перевірки, оголошувати попередження, складати приписи, протоколи 
про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно статті 152 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення і подавати їх до адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Почаївської міської ради для притягнення винних до відповідальності;
- проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, відео зйомку, як 
допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства у сфері благоустрою 
населених пунктів;
- здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 29 » листопада 2019 року №2205

Про затвердження
Програми інформатизації
ІІочаївської міської об’єднаної 
територіальної громади

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм. Законом України «Про Національну програму інформатизації», 
враховуючи Наказ Державного агенства з питань електронного урядування 
України №35 від 14,05.2019 року, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму інформатизації Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади згідно з додатком 1.

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

Міський голова \ s

, 1Чубик А. В.

В.С. Бойко



Додаток до рішення міської ради
№2205 від « 29 » 

листопада 2019 року

ПРОГРАМА
інформатизації Почаївської міської об’єднаної територіальної громади

ЗМІСТ

1. І Іаспорт програми 2

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма 2

3. Визначення мети програми 

4 Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання

5. Перелік основних завдань і заходів програми та результативні показники З

6. Напрями та перелік завдань та заходів програми

7. Координація та контроль за ходом виконання програми З

8, Додаток 1 до програми 5



2

ПАСПОРТ

Програма інформатизації Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади

1. Ініціатор розроблення програми Заступник міської о голови Чубик
А.В.

р [ Дата, номер і назва розпорядчого
Наказ Державного агенства з питань

• документа на підставі якого електронного урядування України
розроблено програму №35 від 14,05.2019р.

Закон України «Про національну
програму інформатизації»

J, Розробник програми Відділ управління проектами і 
програмами соціально-економічного
розвитку

4. 1 СпІврозробники програми -
Відповідальний виконавець ІІочаївська міська рада, бюджетні
програми установи Почаївської ОТГ

0. : Учасники програми Почаївська міська рада, бюджетні 
установи Почаївської ОТГ

7. f Термін реалізації програми 2019-2020рр.
7.1. 1 Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

І етап

X. Перелік місцевих бюджетів, які 
! беруть участь у виконанні

Бюджет Почаївської міської ради

програми
9. 1 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього,

1 у тому числі:

В межах бюджетних призначень

9.1. коштів місцевого бюджету В межах бюджетних призначень
; КОШТІВ ІНШИХ ДЖервЛ -

10 Керівник Програми Чубик Андрій Віталійович

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму
Абзацом другим статті 2 Закону України «Про національну програму інформатизації» 

визначено, що програми та проекти Інформатизації органів місцевого самоврядування 
входять до Національної програми інформатизації. Статтею 19 Закону визначено, що 
програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування формуються цими 
органами і повинні відповідати Національній програмі, прийматися і виконуватися за 
іпнодженням із 1 енеральним державним замовником.

На території Почаївської ОТГ функціонують 9 бюджетних установ. Щорічно для 
забезпечення своєї діяльності бюджетними установами закуповується комп’ютерна техніка 
та обладнання. оплачуються послуги провайдерів інтернет-мереж, послуги на 
обслуговування та технічну підтримку офісного обладнання. Видатки по даних напрямках 
відповідно до методики визначення належності бюджетних програм до сфери



з 
інформатизації, затвердженої Наказом Державного агентства з питань електронного 
урядування України № 35 від 14.05.2019р. належать до заходів у сфері інформатизації та 
підляї аюіь обов'язковому погодженню з Генеральним державним замовником.

Саме для уникнення проблем з дотриманням законодавства у сфері інформатизації та 
взяття на облік бюджетних зобов’язань в органах Державної Казначейської служби, а також 
забезпечення умов для діяльності бюджетних установ розроблені заходи даної Програми.

3.Визначення мети Програми
Метою Програми є - створення необхідних умов для забезпечення громадян 

Почаївської отг та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом 
широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки 
громади та держави.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Шляхами розв'язання проблеми є:
вирішення даної проблеми планується шляхом формування напрямків та заходів 
діяльності бюджетних установ, що відносяться до сфери інформатизації (придбання 
комп’ютерної техніки та обладнання, оплати послуг провайдерів інтернет-мереж, 
послуг на обслуговування та технічну підтримку офісного обладнання, тощо); 
передбачення коштів в кошторисах відповідних установ;
погодження заходів програм, договорів у порядку визначеному Генеральним 
державним замовником ІІПІ.

Обсяги та джерела фінансування: фінансування заходів програми буде здійснюватися 
із місцевого бюджету в обсягах затверджених кошторисами бюджетних установ та 
інших джерел не заборонених чинних законодавством України. Виконання даної 
програми передбачається здійснити з грудня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основні завдання:
1. Забезпечити щорічний обрахунок потреб кожної бюджетної установи в придбані 

обладнання та наданні відповідних послуг в сфері інформатизації;
2. Забезпечити процедуру погодження завдань та заходів, відповідних закупівель з

1 спсральним замовником НІН у визначеному порядку.
Основні заходи:

1. Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя
2. Оплата послуг у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка 

програмного забезпечення, послуги мережі Іптернет і послуг з підтримки.
3. Оплата послуг на ремонт, технічне обслуговування, персональних комп'ютерів, 

офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх 
ПОСЛУ’!'.

4. Оплата пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи.
5. Інші заходи в сфері інформатизації.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1, що додається,

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій та контроль щодо виконанням Програми здійснює керівник 

Програми. Виконання заходів програми покладається на керівників відповідних бюджетних 
усі анов.



4
Виконавці щорічно в термін до 01 лютого наступного за звітним роком надають звіт 

про виконання Програми, у встановленому порядку керівнику програми.
Керівник програми в термін до 01 березня наступного за звітним року подає 

узагальнений звіт для затвердження на сесію міської ради.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює 

головний розпорядник бюджетних коштів.

Секретар міської ради В.Я. Уйван
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Додаток 1 до Програми

Наша 
напряму 
;ііяльносгі ( 
на іва 
завдання)

І

Перелік
і заходів

прої рами

1 Строк 
викона

і ння
заходу

Виконавці Джерела 
фінансува 
ння

Орієнто 
вні 
обсяги 
фінансу 
ванни 
(тис. 
гри.)

Очікува 
нні
результ 
ати

; 1 І Іридоання 
комп'ютерного 
обладнання та
ГІрИЛШІДЯ

1 1 Придбання 
комп’ютерів, 
офісної техніки 
та приладдя

2019-2020 Почаївська міська рада , Виконання
рр

і
Почаївський міський будинок 
культури

Націонала 
ної

Почаївський будинок дитячої 
іворчості та спорту'

програми
; іпформати

Почаївська музична школа данії та 
здійснення 
від нові дни 
х

Почаївський історико-
художній музей

Міський 
бюджет, 

державний 
бюджет

В межах

і

Опорний заклад Почаївська 
ЗОШ [-[II ступенів Почаївської 
міської ради

кошторис 
них 

призначен

закупівель

ДНЗ м. Почаїїз ь

Публічна бібліотека
1 Іочаївської міської ради

Відділ освіти молоді та спорту' 
Почаївської міської ради

1.2 Придбання 
пакетів

2019-2020
РР

Почаївська міська рада Міський 
бюджет, 

державний 
бюджет

В межах 
кошторис 

них 
призначен

Виконання 
Національ 
ної 
програми і

Почаївський міський будинок 
культури

Почаївський будинок дитячої 
творчості та спорту

ь інформати 
заціїта 
здійснення

Почаївська музична школа відповідни
X

Почаївський історико-
художній музей

закупівель

Опорний заклад Почаївська 
ЗОШ І-ІП ступенів Почаївської 
міської ради
ДНЗ м ГІочаів

Публічна бібліотека
Почаївської міської ради

1
Відділ освіти молоді та спорту 
Почаївської міської ради !

і І
2 Оплата 
послуї у сфері 
інформатизації

2.1 Оплата
послуг у сфері 
інформаційних 
технологій, 
консультування, 
розробка 
програмного 
забезпечення, 
послуги мережі 
Інтернет і
послуг 3
підтримки 1

2019-2020
РР-

Почаївська міська рада Міський 
бюджет, 

державний 1 
бюджет

В межах 
кошторис 

них 
призначен 

ь

Виконання j 
Націоналі. і 
ної .
програми 1 
інформати 
данії та

Почаївський міський будинок 
культури
Почаївський будинок дитячої 
творчості та спорту
1 Іочаївська музична школа здійснення 

відповідни
X
закупівель

Почаївський історико-
художній музей
Опорний заклад Почаївська 
ЗОШ І-ІН ступенів Почаївської 
міської ради

1

ДІ ІЗ м. Почаїв

І
1

1 [ублічна бібліотека
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УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» листопада 2019 року

Про продовження дії договору оренди 
нежитлового приміщення від 25.02.2014р.

Розглянувши лист філії Тернопільське обласне управління AT 
«Ощадбанк» від 28.11.2019р. № 117.26-13/115, у зв’язку із закінченням 24 
грудня 2019р. договору оренди нежитлового приміщення, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, міст Кременецького району від 
25.02.2014р. (із змінами), з метою ефективного використання комунального 
майна, недопущення погіршення його стану та якісного наповнення місцевого 
бюджету, відповідно до ст. 11, п.1 п.З ст. 17 Закону України «Про оренду 
державного і комунального майна», враховуючи п.10.6. договору оренди 
нежитлового приміщення, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, міст Кременецького району від 25.02.2014р. (із змінами), керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на частину 
приміщення нежитлової будівлі інтернату «А2» комплексу будівель 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради, площею 63,2 
кв.м., що знаходиться за адресою вул. Шевченка, 15, м. Почаїв.
Мета проведення оцінки - продовження дії договору оренди нежитлового 
приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, міст Кременецького району від 25.02.2014р. (із змінами).

2. Уповноважити міського голову Бойка В.С., після проведення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, підписати та скріпити печаткою 
договір на проведення незалежної оцінки майна та договір на проведення 
рецензування незалежної оцінки майна.

3. Визначити відповідальним за фінансування робіт з проведення 
незалежної оцінки майна та рецензії на незалежну оцінку майна Публічне 
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» філії - 
Тернопільське обласне управління AT «Ощадбанк».

4. Продовжити договір оренди нежитлового приміщення, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, міст Кременецького району 
від 25.02.2014р. (із змінами), укладеного між Почаївською міською радою 
та Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк 
України» філії - Тернопільське обласне управління AT «Ощадбанк» до 01 
серпня 2020р., змінивши розмір орендної плати згідно звіту про оцінку



майна та Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної 
власності територіальної громади м. Почаїв та пропозиції її розподілу.

5. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити 
печаткою додатковий договір до договору оренди нежитлового 
приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, міст Кременецького району від 25.02.2014р. на вищезазначених
умовах.

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