
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «21 » травня 2020 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки 
для будівництва Почаївської міської лікарні 
по вул. М.Рожко на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади 
Кременецького району Тернопільської області

Відповідно до ст.17 Закону України «Про основи містобудування» ст.ст. 10, 19, 29 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 №555 «Порядок проведення громадських слухань щодо врахувань 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 «Склад та зміст детального плану території», наказу Міністерства 
регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України від 
16.11.2011 № 290, 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 Почаївській міській раді на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки орієнтовною площею 2,000 га для будівництва Почаївської міської 
лікарні Кременецького району Тернопільської області, розташованої в межах 
населеного пункту на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади Кременецького району Тернопільської області.

2. Визначити замовником та відповідальним за розроблення детального плану 
виконавчий комітет Почаївської міської ради з залученням фінансових джерел, 
зацікавлених у розробці містобудівної документації.

3. Почаївській міській раді після виготовлення детального плану території провести 
громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час виготовлення 
проекту містобудівної документації на місцевому рівні, згідно чинного законодавства, 
після чого подати детальний план території на затвердження на сесії Почаївської 
міської ради.

ги на постійну депутатську комісію з 
відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «21» травня 2020 року № 2440

Про розгляд депутатського запиту 
депутата Почаївської міської ради 
Паляниці Т.М.

Заслухавши депутатський запит, який зачитав депутат Почаївської 
міської ради Паляниця Тарас Михайлович до голови Тернопільської обласної 
ради Овчарука В.В. та до голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації Труша В.Л., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Запит депутата Почаївської міської ради Паляниці Т.М. взяти до 
відома.

2. Депутатський запит Паляниці Т.М. направити голові Тернопільської 
обласної ради Овчаруку В.В. та голові Тернопільської обласної 
державної адміністрації Трушу В.Л.

3. Відповідь на депутатський запит Паляниці Т.М. розглянути на 
черговій сесії Почаївської міської ради.

секретаря



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «21» травня 2020 року №

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. Спортивна, 14, 
гр. Бринському В.В.

Розглянувши заяву жителя Російської Федерації, м. Москва, проспект Будьоного, 
буд.39, корпус 3, кв.44, Бринського Віталія Вікторовича за вх. № 222 від 06.04.2020 р., 
керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл Бринському Віталію Вікторовичу 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. Спортивна, 14, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

740523^



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «21 » травня 2020 року №

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 
Почаївській Свято-Уєменській Лаврі.

Розглянувши заяву Почаївської Свято-Успенської Лаври за № 22 від 17.03.2020р., 
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 Почаївській Свято-Успенській Лаврі 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 № 0230151 та договору дарування від 26 лютого 1998 року серії ААК №948542.

2. Почаївській Свято-Успенській Лаврі виготовити технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства.
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