
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«26» лютого 2020 року №

Про затвердження звіту 
про виконання міського 
бюджету за 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом 
міської ради звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік:
По загальному фонду:

- По доходах в сумі -66 797 355гривень 62 копійки;
- По видатках в сумі - 64 049 126 гривень 20 копійок:.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі - 1 798 266 гривень 27 копійок;
- По видатках в сумі - 1 627 696 гривень 58 копійок.

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ
Рішення

«26» лютого 2021 року № 160

Про внесення змін до бюджету Почаївсько'ї 
міської територіальної громади на 2021 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2021 рік 
(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік»), 
згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до фінансування бюджету міської територіальної 
громади на 2021 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 24 
грудня 2020 року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік»), згідно з додатком 2.

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2021 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 
року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 
рік»), згідно з додатком 3, в тому числі:

- зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 2 007 388 
гривень за рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2021 року;

- зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 1 083 900 
гривень за рахунок спрямування:

вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської 
територіальної громади станом на 01.01.202^1 року, переданого із загального 
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 551 000 гривень; (для 
співфінансування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок 



коштів державного фонду регіонального розвитку «Реконструкції філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївсько'ї міської ради по 
вул. Шкільній, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району»),

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій загального фонду міської територіальної громади станом 
на 01.01.2021 року, переданої із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) - 63 000 гривень (для реконструкції 
спортивного майданчика опорного закладу Почаївська загальноосвітня 
школа І-Ill ступенів Почаївсько'ї міської ради);

спрямування залишку коштів бюджету розвитку (спеціального 
фонду) станом на 01 січня 2021 року - 469 900 гривень, з них 420 000 гривень 
(для співфінансування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку «Реконструкції філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївсько'ї міської ради по 
вул. Шкільній, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району»).

4. Викласти та затвердити в новій редакції додаток 3 до рішення 
Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 «Про бюджет 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатком 4.

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 
(додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік»), 
згідно з додатком 5.

6. Пункт 8 рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 
року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 
рік» викласти в новій редакції:

Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади 
видатки загального фонду на:

• оплату праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
• соціальне забезпечення;
• поточні трансферти місцевим бюджетам;
• підготовку кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти;
• забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 
користування;

• наукову і науково-технічну діяльність;



• компенсацію процентів, сплачених банкам та/або іншим фінансовим 
установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво 
(реконструкцію) чи придбання житла;

• оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
• оплату енергосервісу.

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

Міський В.С. Бойко

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

від 26 лютого 2021 року № 160

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

(гри )

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 0 0 0 0

13000000 Рентна плата за використання інших 
природніх ресурсів 0 0 0 0

13030200

Рентна плата за користування надрами 
для видобування корисних копалин 
місцевого значення -33300 -33300 0 0

13040100

Рентна плата за користування надрами 
для видобування корисних копалин 
місцевого значення 33300 33300 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

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

ВСЬОГО ДОХОДІВ ~0 0 0,00 0,00

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради

від 26 лютого 2021 року № 160

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

19521000000
(код бюджету)

(гри)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -614 000 614 000 614 000

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -614 000 614 000 614 000
Загальне фінансування -614 000 614 000 614 000

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними 

операціями -614 000 614 000 614 000

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -614 000 614 000 614 000
Загальне фінансування -614 000 614 000 614 000

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради

від 26 лютого 2021 року № 160
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік
19521000000
(код бюджету)

(гри),

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
пограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван 

ня 
місцевого 
бюджету

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

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМУсього видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживанн 

я

3 них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000
Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 1983918 1983918 485433 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 2033818

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 1983918 1983918 485433 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 2033818

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

579750 579750 485433 0 0 0 0 0 0 0 0 579750

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 369168 369168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369168

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 825000 825000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825000
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

200000 200000 0 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 249900

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 23470 23470 0 0 0 1034000 1034000 0 0 0 1034000 1057470

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 23470 23470 0 0 0 1034000 1034000 0 0 0 1034000 1057470

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 23470 23470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23470

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

0 0 0 0 0 971000 971000 0 0 0 971000 971000

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектівв рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 63000 63000 0 0 0 63000 63000

Всього 2007388 2007388 485433 0 0 1083900 1083900 0 0 0 1083900 3091288

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради
від 26 лютого 2021 року № 160

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2021 рік 

19521000000
(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Тилової 
програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМусього видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживання

3 них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії
оплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Почаївська міська рада 28 845 900 28 845 900 15 694 000 776 900 - 5 200 - 5 200 - - - 28 851100
0110000 Почаївська міська рада 28 845 900 28 845 900 15 694 000 776 900 - 5 200 - 5 200 - - - 28 851100

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

10 739 200 10 739 200 8 251 300 306 400 - - - - - - - 10 739 200

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню 1 237 700 1 237 700 - - - - - - - 1 237 700

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет 147 000 147 000 - - - - - - - 147 000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

3 343 200 3 343 200 2 705 200 - - - - - - 3 343 200

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 275 000 275 000 - - - - - - - 275 000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 851 200 1 851 200 1 420 000 - - - - - - 1 851 200
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1 372 000 1 372 000 979 500 124 600 5 200 5 200 - - - 1 377 200

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

3 372 000 3 372 000 2 338 000 345 900 - - - - - 3 372 000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 265 700 265 700 - - - - - - - 265 700
0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених 
пунктів 4 246 700 4 246 700 - - - - - - - 4 246 700

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

1 960 000 1 960 000 - - - - - - - 1 960 000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 36 200 36 200 - - - - - - - 36 200

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради 101176 316 101 176 316 76 681 625 4 369 300 1 175 584 140 184 1 035 400 113 300 - 140 184 102 351 900

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради 101176 316 101176 316 76 681 625 4 369 300 1175 584 140 184 1 035 400 113 300 - 140 184 102 351900

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

1 230 860 1 230 860 970 900 - - - - - - - 1230 860

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12 077 500 12 077 500 8 369 900 757 300 632 300 - 632 300 - - - 12 709 800



0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 18 285 200 18 285 200 10 838 100 3 345 200 - 264 900 - 264 900 - - - 18 550 100

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 60 888 700 60 888 700 49 908 800 - - - - - - - - 60 888 700

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

3 031 900 3 031900 2 273 000 139 900 - - - - - - - 3 031900

0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами 5 190 900 5 190 900 4 094 600 126 900 - 138 200 - 138 200 113 300 - - 5 329 100

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3 620 3 620 - - - - - - - - 3 620

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

276 116 276 116 226 325 - - 140 184 140 184 - - - 140 184 416 300

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

140 000 140 000 - - - - - - - - - 140 000

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

51 520 51 520 - - - - - - - - - 51 520

3700000 Фінансовий відділ Почаївсько'ї міської 
ради 1 486 100 1 486 100 812 400 - - - - - - - - 1 486 100

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради 1 486 100 1 486 100 812 400 - - - - - - - - 1 486 100

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах

1 055 900 1 055 900 812 400 - - - - - - - - 1 055 900

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 280 200 280 200 - - - - - - - - - 280 200
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 150 000 150 000 - - - - - - - - - 150 000

X X X УСЬОГО 131 508 316 131 508 316 93 188 025 5 146 200 - 1 180 784 140 184 1 040 600 113 300 - 140 184 132 689 100

Секретар міської ради С.М. Мамчур

I



Додаток 5
до рішення Почаївської міської ради

від 26 лютого 2021 року № 160

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код ТИПОВОЇ 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3 4

І.Трансферти із загального фонду бюджету міської територіальної громад и
0119770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -150 000

поточні 
трансферти

19561000000 9770 Бюджет Кременецької міської територіальної громади -150000
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 150 000

потпоиі 
трарафефери

19561000000 9770 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 150000
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: -
X X загальний фонд -
X X спеціальний фонд -

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «26» лютого 2021 року № 161

Про передачу основних засобів на 
баланс Фінансового відділу 
Почаївської міської ради

Розглянувши звернення начальника Фінансового відділу Почаївської 
міської ради , щодо передачі на баланс відділу комп’ютерного обладнання та 
малоцінних необоротних матеріальних активів, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс 
Фінансового відділу Почаївської міської ради комп’ютерне обладнання та 
малоцінні необоротні матеріальні активи згідно додатку № 1.

2. Почаївському міському голові утворити та затвердити склад комісії 
по прийняттю-передачі комп’ютерного обладнання та малоцінних необоротних 
матеріальних активів.

3. Здійснити приймання-передачу комп’ютерного обладнання та 
малоцінних необоротних матеріальних активів у місячний термін та забезпечити 
оформлення передачі відповідно до чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

Міський В.С.Бойко

Мамчур С.М.
Горобець Г.Д.
Бондар Г.В.



Додаток № 1
до рішення міської ради
№161 від 26 лютого 2021 р,

№ з/п

Найменування 

об'єкта

Рік 
випуску 
чи дата 

придбання 
(введення в 

експлуатацію)

Номер

Один, 
вимір.

Інші 
відомості
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1 2 3 4 7 11 12 13 14 16
1 Системний блок 

ціна: 5344,0000 01.12.2010 101480019 шт. 1,00 5344,000 4808,80 535,20

2 Комп'ютер в комплекті 
ціна: 6000,0000 31.08.2013 101480022 шт. 2,00 12000,000 3800,00 2200,00

3 Монітор 
ціна: 1596,0000 01.12.2010 101480020 шт. 1,00 1596,000 1439,20 156,80

4 Монітор Pilips 
223V5LSB2/10 чорний 
ціна: 2755,0000

10.11.2015
101480027 шт. 1,00 2755,000 1126,00 1629,00

5 ПК на базі проц. Intel 
Pentium 4Gb G3220 
ціна: 5638,0000

10.11.2015
101480026 шт. 1,00 5638,000 2302,60 3335,40

Всього по рахунку 1014 6,00 27333,00 13476,60 7856,40
6 БФП лазерний HP Ultra L 

білий
ціна: 5450,0000

17.10.2017
11131036 шт. 1,00 5450,000 2725,00 2725,00

7 Вентилятор 
ціна: 670,0000 15.08.2018 11131046 шт. 1,00 670,000 335,00 335,00

8 Вогнегасник 
ціна: 420,0000 14.03.2018 11131038 шт. 1,00 420,000 210,00 210,00

9 Двері скляні до шафи 
ціна: 1240,0000 08.12.2017 11136201 шт. 2,00 2480,000 1240,00 1240,00

10 Жалюзі вертикальні 
ціна: 2200,0000 20.12.2018 11136211 шт. 1,00 2200,000 1100,00 1100,00

11 Калькалятор 
ціна: 54,0000 01.12.2011 11136119 шт. 2,00 108,000 54,00 54,00

12 Клавіатура 
ціна: 149,0000 01.12.2011 11136169 шт. 1,00 149,000 75,00 74,00

13 Крісло 
ціна: 125,0000 01.12.2011 11136082 шт. 5,00 625,000 63,00 62,00

14 Крісло 
ціна: 125,0000 01.12.2011 11136083 шт. 63,00 62,00

15 Крісло 
ціна: 125,0000 01.12.2011 11136084 шт. 63,00 62,00

16 Крісло 
ціна: 125,0000 01.12.2011 11136085 шт. 63,00 62,00

17 Крісло 
ціна: 125,0000 01.12.2011 11136086 шт. 63,00 62,00

18 Мишка 
ціна: 83,0000 30.11.2015 11131017 шт. 1,00 83,000 42,00 41,00

19 Мусорник 
ціна: 35,0000 01.12.2011 11136148 шт. 1,00 35,000 18,00 17,00

20 Настольна лампа LED 
ціна: 595,0000 18.12.2018 11136216 шт. 2,00 1190,000 595,00 595,00

21 Підставка на стіл 
ціна: 42,0000 01.12.2011 11136113 шт. 1,00 42,000 21,00 21,00

22 Переноска 
ціна: 20,0000 01.12.2011 11136129 шт. 2,00 40,000 20,00 20,00

23 Поличка під телефон 
ціна: 60,0000 01.12.2011 11136136 шт. 1,00 60,000 30,00 30,00

24 Приставка до шафи для 
паперів
ціна: 920,0000

08.12.2017
11136204 шт. 1,00 920,000 460,00 460,00

25 Світильник 
ціна: 87,0000 01.12.2011 11136124 шт. 1,00 87,000 44,00 43,00

26 Сейф вогнетривкий 
ціна: 42,0000 01.12.2011 11136002 шт-. 1,00 42,000 42,00

І



Т7

1 2 3 4 7 11 12 13 14 16
27 Стіл комп'ютерний 

ціна: 600,0000 01.12.2011 11136137 шт. 1,00 600,000 300,00 300,00

28 Стіл однотумбовий 
ціна: 53,0000 01.12.2011 11136033 шт. 1,00 53,000 27,00 26,00

29 Стіл телефонний 
ціна: 7,0000 01.12.2^11 11136104 шт. 1,00 7,000 4,00 3,00

ЗО Телефонний апарат 
ціна: 110,0000 01.12.2011 11136105 шт. 1,00 110,000 55,00 55,00

31 Телефонний довідник 
ціна: 30,0000 01.12.2011 11131004 шт. 1,00 30,000 15,00 15,00

32 Флеш-пам'ять 
ціна: 179,0000 01.12.^^11 11136159 шт. 1,00 179,000 90,00 89,00

33 Флеш-пам'ять 
ціна: 169,0000 30.11.2011 11131002 шт. 1,00 169,000 85,00 84,00

34 Шафа для паперів 
ціна: 1990,0000 08.12.2017 11136200 шт. 2,00 3980,000 1990,00 1990,00

35 Шафа для паперів 
ціна: 2000,0000 08.12.2017 11136202 шт. 1,00 2000,000 1000,00 1000,00

36 Шафа навісна для паперів 
ціна: 1620,0000 08.12.2017 11136203 шт. 1,00 1620,000 810,00 810,00

37 Шкаф навісний 
ціна: 290,0000 01.12.2011 11136135 шт. 1,00 290,000 145,00 145,00

Всього по рахунку 1113 37,000 23639,000 11847,000 11792,000

Секретар міської ради Мамчур С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26»лютого2021року № 162

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
« Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки» за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання Програми « Розвиток фізичної
культури і спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки» за 2020 рік, керуючись Порядком розроблення та виконання 
місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської 
ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами,ст.26, 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми « Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки» за 2020 рік , згідноз додатком 1 до рішення.

2. Контроль за виконанняданого рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради №_____

від 28 лютого 2020 р.

Звіт
про стан виконання цільової програми за 2019-2020 роки

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми_ Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена «Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки

№

п/п
Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019 

рік, 10,700 тис.грн.
Передбачено фінансування на 

2020рік, 5,650 тис.грн.
Здійснені 
заходи

1. Турнір з волейболу «Кубок пам’яті Всього з них: 1,000 Всього з них: 0.00 Організовано
Циганюка» - кошти державного - кошти державного волейбольний 

турнір із 
врученням 
кубків

бюджету;
- кошти обласного

бюджету;
- кошти обласного

бюджету; 1,000 бюджету;
- кошти міського - кошти міського
бюджету; бюджету; 0.00
- інші джерела - інші джерела
фінансування фінансування

Велопробіг «Веломандрики» Всього з них: 2,400 Всього з них: 3.000 Організовано
- кошти державного - кошти державного дитячий
бюджету; бюджету; велопробіг та
- кошти обласного - кошти обласного нагороджено
бюджету; бюджету; кубками та
- кошти міського - кошти міського медалями
бюджету; 2,400 бюджету; 3000
інші джерела інші джерела

2
фінансування фінансування

Відкритий Іетап всеукраїнської дитячо- Всього з них: 4,500 Всього з них: 0.00 Організовано
юнацької, військово-патріотичної гри - кошти державного - кошти державного змагання та
«Сокіл» («Джура») бюджету; бюджету; нагороджено

- кошти обласного - кошти обласного учасників кубками
бюджету; бюджету; та медалями
- кошти міського - кошти міського
бюджету; 4,500 бюджету; 0.00
інші джерела інші джерела

3 фінансування фінансування



4

Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів 
серед юнаків до 14 років «Шаховий десант»

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

1,400

1,400

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

1,470

1,470

Організовано 
чемпіонат та 
нагороджено 
учасників кубками 
та медалями

5

Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів 
серед дівчат до 14 років «Шахова королева»

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

1,400

1,400

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

1,180

1,180

Організовано 
чемпіонат та 
нагороджено 
учасників кубками 
та медалями

6

Чемпіонат Кременецького району з футболу Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

3500

3550

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

0.00

0.00

Організовано 
перевезення 
футбольної 
команди для участі 
в чемпіонаті

7

Чемпіонат Кременецького району з 
волейболу

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

750

750

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

0.00

0.00

Організовано 
чемпіонат та 
вручення медалей 
,кубків та призів

Замовник програми
(ПІБ) (Підпис)

Керівник програми
(ПІБ) (Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 »лютого2021року №163

Про затвердження звіту 
про виконання Цільової програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 
2019-2020 роки» за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання Цільової програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади за 
2019-2020 роки» за 2020 рік, керуючись Порядком розроблення та виконання 
місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської 
ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами,ст.26, 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Цільової програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
за 2019-2020 роки» за 2020 рік ,згідно з додатком 1 до рішення.

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

В.С. БОЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради № 

від 28 лютого 2019 р.

Звіт 
про стан виконання цільової програми за 2020 рік 

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми__________ Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради

Відповідальний виконавець програми:___Відділ освіти, молоді та спорту
Повна назва програми, ким і коли затверджена_ Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затверджено рішеням міської ради №1619 від 21 грудня 2018 року.

№
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019- 
2020р. 195 тис. грн.

Профінансовано за звітній період, 
85,00 тис. грн.

Здійснені
заходи

1. Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

0.00

0.00

195,00
0.00

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

0.00
0.00

85,00
0.00

Організовано 
оздоровлення та 
відпочинок 20 
дітей, які
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки.

На оздоровлення та відпочинок дітей Почаївської об’єднаної територіальної громади Програмою було виділено 195 тис. грн..З них 85 тис. грн.. на 
2019 рік та 110 тис. на 2020рік. У 2019р. було використано 85 тис. грн. та оздоровлено 20 дітей , які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки. В зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22липня 
2020р.№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID -19,спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» ( зі змінами) заклади відпочинку були закриті . Оздоровлення дітей 
не організовувалось, тому кошти на оздоровлення у сумі 110 тис. грн. Рішенням сесії Почаївської міської ради №641 від 22.07 2020р. були зняті.

Замовник програми

Керівник програми



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «26»лютого 2021 року №164

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
допомоги дітям -сиротам та 
дітям позбавлених батьківського 
піклування Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки»

Заслухавши звіт про виконання Програми допомоги дітям-сиротам та 
дітям позбавлених батьківського піклування на 2019-2020 роки» за 2020 рік, 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., 
зі змінами,ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програмидопомоги дітям-сиротам та 
дітям позбавлених батьківського піклування на 2019-2020 роки», згідно з 
додатком що додається.

2. Контроль за виконанняданого рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міськ В.С. БОЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради 

№__ від 02.2021 року

Звіт
про стан виконання цільової програми за 2019 - 1920 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми__________ Відділ освіти , молод і та спорту Почаївсккої місккої ради
Відповідальний виконавець програми_____________ Віддіасввіти , мллддіаапортуа Почаїськкої міьккоїрада
Повна назва програми, ким і коли затверджена «Допомога дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», затверджено рішенням міської ради «1446 від 07 вересня 2018 року

№ Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019- Профінансовано за звітній період, Здійснені
п/п 2020 р, 7240 грн. 1810 .грн. заходи
1. Виплата одноразової цільової допомоги дітям Всього з них: 3.620 Всього з них: 0 Виплачено

сиротам - кошти державного 
бюджету;

- кошти державного 
бюджету; 0

1810грндпя.діте 
«позбавлених 
батьківського

- кошти обласного - кошти обласного піклування у
бюджету; бюджету; 0 2019р.
- кошти міського

3.620
- кошти міського

бюджету; бюджету; 1810
- інші джерела - інші джерела 0фінансування фінансування

Програмою передбачалося виплатити 7240грн. одноразової допомоги для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. У 2019році 
було виплачено 1810грн.Решта коштів буде виплачено впродовж трьох років , коли діти будуть звертатися за виплатою.

Замовник програми
(ПІБ) (Підпис)

Керівник програми
(ПІБ) (Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Від «26 » лютого 2021 року

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Соціальна підтримка малозабезпечених 
верств населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки»

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року , заслухавши звіт про виконання Програми « 
Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», зі змінами, ст.26, 27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми « Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки» , згідно з додатком 1 до рішення.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва

Міський голова Т

Коношевська М.В.

В.С. Бойко

•>.



Додаток 1 
до Порядку розроблення та 

виконання місцевих цільових програм

Інформація 
про стан виконання цільово*! програми за 2020 рік 

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена « Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради № 1447 від 07.09.2018р.

№ 
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2020 рік, 
124000грн.

Профінансовано за звітній період, 

117000грн.

Здійснені 
заходи

1. 1.1. Надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам 
населення, а також особам, які опинилися у 
скрутному становищі внаслідок 
непередбачуваних обставин

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

94000 грн.

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

91500 грн.

Надано 79 
одноразових 
грошових 
допомог 
малозабезпечен 
им верствам 
населення

2

1.2. Надання матеріальної допомоги на 
поховання непрацюючих громадян

-кошти міського бюджету
25000 грн.

-кошти міського 
бюджету

22500грн. Надано 9 
матеріальних 
допомог на 
поховання

3

1.3. Надання матеріальної допомоги 
учасникам АТО

-кошти міського бюджту
5000грн.

-кошти міського 
бюджету

3000грн. Надано 3 
матеріальних 
допомог 
учасникам АТО

Замовник програми

Керівник програми
(ПІБ) (Підпис)

Секретар місько*! ради
(ПІБ) (Підпис)

С.М. Мамчур



Підсумковий звіт щодо виконання місцевої цільової програми

1. Основні дані
Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 
затверджено рішенням Почаївської міської ради № 1447 від 07.09.2018р.

Назва програми Програма « Соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки»

Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет Почаївської міської ради

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

ЗУ «Про звернення громадян»,
ЗУ » Про соціальні послуги»,
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
Постанова КМУ «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, 
або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.»

Розробник програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради

Учасники програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділи Почаївської міської ради

Відповідальний виконавець 
програми

Почаївська міська рада

Мета програми - забезпечення соціального захисту населення;
- надання матеріальної допомоги жителям , які опинилися у складних життєвих обставинах;
- надання грошової допомоги, в тому числі і на поховання.

Термін реалізації програми 2019-2020 роки

Загальний обсяг 
фінансування

270500 грн.

Очікувані результати 
виконання програми

- підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених жителів громади;
- отримання додаткових гарантій соціального захисту;
- сприяння вирішення інших соціально-побутових питань;

Контроль за виконанням 
програми

Постійна комісія з питань освіти , культури , охорони здоров'я, молоді .спорту та соціального захисту населення.



1.1.Мета  програми та результати її досягнення
Мета Програми полягає у:

- створенні умов для подолання негативних соціальних явищ , ефективної підтримки матеріального стану незахищених верств населення шляхом 
надання допомог;
- надання матеріальної грошової допомоги на поховання деяким категоріям громадян, що визначені КМУ;
- забезпечення соціального захисту населення.
Очікування результати:

- підвищення рівня соціального захисту населення;
- отримання додаткових гарантій соціального захисту,
- сприяння вирішення інших соціально-побутових питань.

1.2. Фінннсууаннн

Назм 
навриму 
діяльності.

Джерела 
фінансування

Фінансування Очікуваний результат

2019 2020

1.Надання 
соціальних 
послуг у 
вигляді 
додаткових 
соціальних 
гарантій

Місцевий 
бюджет

110000 91500 Отримання додаткових гарантій соціального захисту населення, поліпшення їх соціально-психологічного стану, підтримка малозабезпечених верств населення. 
Надано 170 матеріальних допомог

Місцевий 
бюджет

27500 22500 Наїдання 20 допомог на поховання.

Місцевий 
бюджет

5000 3000 Наїдання 8 допомога учасникам АТО

Всього: 259500

1.1. Виконання заходів і завдань
Назва 
напряму 
діяльності.

Перелік заходів Передбачене 
фінансування заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Профісасуояасо Очікуваний результат

2019р. 2020р. 2019р. 2020р.

і. Надання 
соціальних 
послуг у
вигляді 
додаткових 
соціальних 
гарантій

1.1. Надання одноразової матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення, а також 
особам які опинилися у скрутному становищі 
внаслідок непередбачуваних обставин.

110500 
грн.

94000 грн. Почаївська міська рада Місцевий бюджет 110000 
грн.

91500 грн. Надання 170 матеріальних допомог
жителям Почаївської громади

1.2.Надання матеріальної допомоги на поховання 
непрацюючих громадян.

30000 
грн.

25000грн Почаївська міська рада Місцевий бюджет 27500 
грн.

22500 грн. Надання 20 допомог на поховання.

І.З.Надання матеріальної допомоги учасникам АТО 6000 грн. 5000 грн. Почаївська міська рада Місцевий бюджет 5000 
грн.

3000грн. Надання 8 допомог учасникам АТО



1.4. Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники Програми

№ Назва завдання Найменування показника Одиниця виміру.

2019р. 2020р.

1. Надання соціальних послуг у Показник продукту:
вигляді додаткових
соціальних гарантій.

Кількість одноразових матеріальних допомог малозабезпеченим верствам населення 93 ос. 77 ос.

Показник витрат: 
Кількість затрачених коштів 110000 грн. 91500 грн.

Показник ефективності:
Середня вартість одної матеріальної допомоги. 909 грн. 1188,31грн.

Показник якості:
Відношення кількості матеріальних допомог до попереднього періоду 82%
Показник продукту:
Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян. 11 ос. 9 ос.

Показник витрат: 
Кількість затрачених коштів. 27500грн. 22500 грн.

Показник ефективності:
Середня вартість одної матеріальної допомоги. 2500 грн. 2500 грн.

Показник якості:
Відношення кількості матеріальних допомог до попереднього періоду 81%
Показник продукту:
Надання матеріальної допомоги учасникам АТО. 5 ос. 3 ос.

Показник витрат: 
Кількість затрачених коштів. 5000 грн. 3000 грн.

Показник ефективності:
Середня вартість одної матеріальної допомоги. 1000 грн. 1000 грн.

Показник якості:
Відношення кількості матеріальних допомог до попереднього періоду 60%



1.5. Відповідальний виконавець
Почаївська міська рада

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ 
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу кпкв КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВ КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), грн

1 Надання ланлразовла 
матеріальної допомоги 
малозабезпеченим 
верствам населення, а 
також особам, які 
опинилися у 
скрутному становищі 
внаслідок 
непередбачуваних 
обставин

0113242 2730 204500 Січень- 
грудень

Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
малозабезпеченим 
верствам населення, а 
також особам, які 
опинилися у 
скрутному становищі 
внаслідок 
непередбачуваних 
обставин

0113242 2730 201500

2 Надання матеріальної 
допомоги на 
поховання 
непрацюючих 
громадян

0113242 2730 55000 Надання матеріальної 
допомоги на 
поховання 
непрацюючих 
громадян

0113242 2730 50000

3 Надання матеріальної 
допомоги учасникам 
АТО

0113242 2730 11000 Надання матеріальної 
допомоги учасникам 
АТО

0113242 2730 8000

Всього 270500 259500



З.Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами

№ 
з/п Назва заходу Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 Надання одноразової 

матеріальної допомоги 
малозабезпеченим
верствам населення

шт. 170 201500грн.

2 Надання матеріальної 
допомоги на поховання 
непрацюючих громадян

шт. 20 50000 грн.

3 Надання матеріальної 
допомоги учасникам АТО

шт. 8 8000 грн.

Всього шт 198 259500

*- отримувач коштів

Замовник програми

Керівник програми

Секретар міської ради

Чубик А.В._____________ _ _______________
(ПІБ) (Підпис)

Лівар Н.М._________________ _______________
(ПІБ) (Підпис)

С.М.Мамчур
І

/



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2021 року

Про затвердження звіту про виконання 
Програми « Організація свят та розвиток 
культури та мистецтв Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки»

Заслухавши звіт про виконання Програми «Організація свят та розвиток 
культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки» , керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 
від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Організація свят та розвиток 
культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки» , що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з
питань фінансів ,бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестиціГ ' ' гва.

Коношевська М.В,

В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Почаївської міської ради 

№_____ від 26лютого2021 року
Підсумковий звіт щодо виконання місцевої цільової програми

«Організація свят та розвиток культури і мистецтв Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.
1. Оснооні ддні
Затверджено рішенням міської ради №1603 від 20 листопада 2018 року. Строк виконання програми 2019-2020 роки. Ініціатор розроблення програми Виконавчий

комітет Почаївської міської ради.
Назва програми Програма « Організація свят та розвиток культури і мистецтв Почаiiнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет Плчнавської міської ради

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

Розпорядження міського голови № 50 від 07.06.2018 року
Рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради №95 від 12 червня 2018 року

Розробник програми Виконавчий комітет Понавсь^ міської ради

Учасники програми Почаївський будинок дитячої творчості та спорту, 
Почааннький міський будинок культури, 
Почаївська музична школа

Вваплнваальотй виконавець 
програми

Почаївська міська рада

Мета програми -Збереження історичних цінностей, розвиток традицій, звичаїв та обрядів;
- Проведення та урізноманітнення свят та культурно-масових заходів в Почаївській міській об'єднанній територіальній громаді. - Розвиток 
культурного надбання поколінь, національно-патріотичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтві, піднесення самобутньої культури 
громади.

Термін реалізації програми 2019-2020 роки

Загальний обсяг 
фінансування

323100грн.

Очікувані результати 
виконання програми

-Розвиток культури та мистецтва в громаді,
-Підтримка діяльності установ та організацій у сфері культури та мистецтва, творчих колективів та спілок.

Контроль за виконанням 
програми

Постійна комісія з питань освіти , культури, охорони здоров'я, молоді ,спорту та соціального захисту населення.



1.1. Мета програми та результати її досягнення

-Збереження історичних цінностей , розвиток традицій, звичаїв та обрядів;
-Проведення та урізноманітнення свят та культурно-масових заходів в Почаївській міській об'єднанню територіальній громаді.
-Розвиток культурного надбання поколінь, національно-патріотичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва , піднесення самобутньої культури громади.
Реалізація Програми забезпечить подальший розвиток культури і мистецтва в громаді, створення умов для культурного розвитку громадян, підтримку діяльності установ 

та організацій у сфері культури та мистецтва, творчих колективів та спілок; естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;

1.2. Фінансування

Фінансування програми протягом 2019-2020 років здійснювалось із місцевого бюджету.

Назва напряму діяльності Джерела 
фінансування

Профінансовано 
(тис.грн.)

Усього витрат на
виконання

2019 2020
Організація свят та
проведення культурно-
масових заходів, конкурсів

Місцевий 
бюджет

140700 4700 145400

13. Виконання заходів і завдань

Кошти спрямовувались на організацію святкових заходів . Виконання заходів програми надало підтримку діяльності установ та організацій у сфері культури та 
мистецтва, творчих колективів та спілок.

1. Назва
напрям 
У 
діяльно 
сті.

Перелік заходів Передбачене 
фінансування 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Профінансовано Очікуваний результат

2019р. 2020р. 2019р. 2020р.

1 Організація 
свят та
проведення 
культурно- 
масових

1.1. Організація свята та
вручення подарунків для дітей 
інвалідів та дітей -сиріт

2400 2600 Почаївська міська 
рада

Місцевий 
бюджет

2400 2600 Закуплено та вручено подарунки для 
дітей

1.2.Мітинг присвячений річниці 
Т.Шевченка

500 500 Почаївська міська 
рада

Місцевий 
бюджет

500 .Закуплено вінок та проведено мітинг



1.4. Оцінка ефективності виконання програми

заходів, 
конкурсів.

1.3.Відзначення Дня пам'яті та 
примирення (урочиста хода 
містом та мітинг біля могили 
невідомого солдата)

1800 5000 Почаївська міська 
рада

Місцевий 
бюджет

1800 Закуплено та вручено ветеранам листівки, 
сувеніри та квіти.

1.4.Урочистий та святковий 
концерт до Дня державного 
прапора України та Дня 
незалежності

500 2000 Почаївська міська 
рада

Місцевий 
бюджет

500 1600 Організовано урочистості та концертну 
програму( закуплено корзину з квітами)

1.5. День міста Почаєва 135000 160000 Почаївська міська 
рада

Місцевий 
бюджет

135000 Організовано святкові заходи до Дня 
м.Почаїв ( сцена, виступи відомих гуртків, 
феєрверки)

1.6. Заходи з відзначення Дня 
пам'яті жертв голодомору.

500 500 Почаївська міська 
рада

Місцевий 
бюджет

500 500 Організовано заходи та покладання 
пам'ятного вінка до меморіалу пам'яті 
жертв голодомору

Виконання заходів програми дало змогу
- Проведення в громаді свят та культурно-масових заходів
- Створення умов для забезпечення культурно-дозвільних потреб населення та урізноманітнення культурних заходів;
-Збереження та примноження української культури, розвиток традицій, збереження історичних цінностей;
-Зміцнення духовних основ українського суспільства, сприяння розвитку і функціонуванню української мови, патріотичне виховання населення;
- Збереження, розвиток традицій, звичаїв та обрядів.

Kt Назва завдання Найменування показника Одиниця виміру.

2019р. 2020р.

1 1 Організація свят та проведення 
культурно-масових заходів,
конкурсів.

Показник продукту:

Кількість проведених культурно-масових заходів

Показник витрат:

6 зх. 3 зх.



1.5Відповідальннй виконавець

Кількість затрачених коштів

Показник ефективності:

Середня вартість одного заходу.

Показник якості:

Відношення кількості заходів до попереднього періоду

140700 грн.

23450 грн.

76%

4700грн.

1566 грн.

50%

Почаївська міська рада

2. Виконання заході» і завдань Програми

№ 
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу кпкв КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
грн

Дата проведення Назва, зміст заходу КПКВ КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), грн2019р. 2020р.
1 Організація свята та 

вручення подарунків 
для дітей інвалідів та 
дітей -сиріт

0114082 2282 5000 19.12.19р. 01.12.20р. Організація свята та 
вручення подарунків 
для дітей інвалідів та 
дітей -сиріт

0114082 2282 5000

2 Мітинг присвячений 
річниці Т.Шевченка

0114082 2282 1000 07.03.19р - Мітинг іфисвячений 
річниці Т.Шевченка

0114082 2282 500

3 Відзначення Дня 
пам'яті та примирення 
(урочиста хода містом 
та мітинг біля могили 
невідомого солдата)

0114082 2282
6800

08.05.19р Відзначення Дня 
пам'яті та примирення 
(урочиста хода містом 
та мітинг біля могили 
невідомого солдата

0114082 2282
1800

4 Урочистий та 
святковий концерт до 
Дня державного 
прапора України та 
Дня незалежності

0114082 2282 2500 23.08.19р. 23.08.20р. Урочистий та 
святковий концерт до 
Дня державного 
прапора України та 
Дня незалежності

0114082 2282 2100

5 День міста Почаєва 0114082 2282 295000 14.07.19р День міста Почаєва 0114082 2282 135000



6 Заходи з відзначення 
Дня пам’яті жертв 
голодомору.

0114082 2282 1000 23.11.19р. 28.11.20р. Заходи з відзначення 
Дня пам’яті жертв 
голодомору.

0114082 2282 1000

З.Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами

В зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020 році на території України був запроваджений загальнонаціональний 
каргштин, були встановлені обмеження на зібрання та проведення культурно-масових заходів, зокрема концертних, спортивних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших заходів .

Виходячи із вищенаведеного у 2020 році було неможливо проведення заходів передбачених Програмою « Організація свят та розвиток 
культури та мистецтв на території міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки» в зв’язку з обмеженням на зібрання та 
проведення культурно-масових заходів.

Замовник програми 
Керівник програми

№ 
з/п Назва напряму Одиниці виміру Кількість Сума витрат,грн Контрагент *

1 Організація свят та 
проведення культурно- 
масових заходів, конкурсів.

зх. 9 145400

Всього зх. 9 145400

Чубик А. В.
Чубик А.В.

Секретар міської ради СМ. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2021 року

Про затвердження програми
« Сприяння поліції у підвищенні 
рівня безпеки громадян на території 
Почаївської територіальної громади 
на 2021-2023 роки»

№ -/У7

З метою об’єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування 
та громадськості у запобіганні правопорушень на території Почаївської 
територіальної громади, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 
громадян на території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 
роки», що додається

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

Коношевська М.В.

Міський гол
7

В.С. Бойко



Затверджено

рішенням сесії Почаївської міської ради 
від26.лютого 2021року№166

1. Паспорт програми

«Сприяння поліції у підвищення безпеки громадян, які проживають на 
території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки»

1 Ініціатор розроблення 
програми

Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області

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

Рішення виконавчого комітету №45 від 23лютого 2021 
року

3 Розробник програми Відділ управління проектами та програмами 
соціально-економічного розвитку Почаївської міської 
ради

4 Співрозробники програми Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області 
Почаївська міська рада

5 Відповідальний 
виконавець програми

Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області

6 Учасники програми Кременецький відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області 
Почаївська міська рада

7 Термін реалізації 
програми

2021-2023 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

9 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми всього, 
У тому числі:

60000грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

60000грн

Коштів інших джерел -

10 Керівник програми Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
Лівінюк В.П.



2. Проблема, на розв'язання якої спрямована програма

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про 
Національну поліцію» (далі - Закон), основною метою якого є створення 
нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до 
вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його 
положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські 
взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль 
за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною 
насторогою.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно 
направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем - 
задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення 
ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення 
проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у 
застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та 
ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому 
вихованню і пропагуванню правових знань населенню області, відчуття 
громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними 
роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, 
а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

3. Мета і завдання програми

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та 
обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських 
послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, 
об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості 
у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню 
правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької 
діяльності.

Програма розроблена Кременецьким відділом поліції Головного 
управління Національної поліції в Тернопільській області та спільно із 
Почаївською міською радою в плані основних заходів отримання якісних 
поліцейських послуг.

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених 
з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо 
забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили 
вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб шляхом фінансування з обласного бюджету окремих напрямів 



і заходів, які впливають на стан правопорядку в області, та потребують 
матеріально-технічного забезпечення.

4.Терінін виконання Програми
Виконання Програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 

громадян на території Плчаїнньклї територіальної громади на 2021-2023 
роки», передбачається здійснити протягом 2021-2023 роки

5.Фінансове забезпечення Програми

Кошти, які пропонується 
залучити на виконання 
Програми

2021 рік 
(тис. грн.)

2022рік 
(тис. грн.)

2023 рік 
(тис.грн.)

Усього витрат 
на виконання 
програми 
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 20,0 20,0 20,0 60,0
Місцевий бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0

Показники програми за необхідності можуть коригуватися у випадках: 
- зміни цін на пальне та матеріально-технічні засоби, які

використовуються під час здійснення Почаївською територіальною 
громадоюб покладених функцій;

- під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних 
та соціальних умов, тощо).

б.Заходи програми
Заходи Програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 

громадян на території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 
роки», (додаток 1)

7.Очікувані результати

У результаті виконання програми очікується:
- зростання динаміки довіри населення до Кременецького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;
- посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;
- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів 

роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;
- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про 

злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;
- зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.

- 8. Контроль за виконанням Програми
3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва



Додаток 1 до Програми

Заходи програми
«Сприяння поліції у підвищення безпеки громадян, які проживають 
на території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки»

№ 
з/п

Перелік заходів програми Виконавці Джерело 
фінансування

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. грн.)

Очікуваний результат

2021 2022 2023

1 Закупівля матеріалів та проведення 
ремонтних робіт адміністративних 

приміщень Кременецького відділу поліції 
(Почаївської поліцейської станції)

Кременецький ВП 
ГУНП Кошти 

місцевого 
бюджету

Утримання в належному 
стані адміністративних 

приміщень Кременецького 
відділу поліції

2

Закупівля комп'ютерів, оргтехніки, 
канцелярського приладдя та інших 

матеріало-технічних засобів для груп 
реагування патрульної поліції та 
дільничного інспектора поліції 

Кременецького ВП

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету Зміцнення матеріально- 

технічної бази 
Кременецького ВП

3
Закупівля паливно-мастильних матеріалів 
для автомобілів груп швидкого реагування 
та слідчо-оперативних груп, дільничного 

офіцера поліції

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

20,0 20,0 20,0
Покращання стану 

реагування на 
повідомлення громадян 

про скоєні 
правопорушення та їх



розкриття

4 Покращення матеріально-технічного 
забезпечення працівників Кременецького 

відділу поліції та створення належних 
умов праці для забезпечення ефективного 
виконання покладених на них обов’язків 
.Зокрема: поточний ремонт адмінбудівлі 

Кременецького ВП ГУНП, придбання 
будівельних матеріалів,електропроводів, 

заміна системи опалення та 
волдопостачання .Придбання та 

встановлення енергозберігаючих вікон та 
дверей. Забезпечення меблями службові 

кабінети .

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

Підвищення рівня роботи 
та ефективності в 
діяльності поліції

5
Послуги з ремонту комп’ютерів, 
принтерів, оргтехніки, заправка 

картриджів до принтерів

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

- - - Зміцнення матеріально- 
технічної бази 

Кременецького ВП

6
Покращення на вулицях, площах, у парках, 
скверах, вокзалах, інших публічних місцях 
міста найбільш ймовірних щодо вчинення 

правопорушень відео спостереження 
шляхом кращого освітлення, забезпечення 

з’єднання їх в онлайн-відеорежимі з 
черговою частиною Кременецького ВП 

ГУНП.Придбання засобів 
відеоспостереження, зберігання та 

передачі інформації, а також придбання

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету Покращення стану 

реагування на 
повідомлення громадян 
про скоєні 
правопорушення та їх 
розкриття



послуг з їх обслуговування

7 3 метою контролю за роботою поліцейських, в 
тому числі з боку органів місцевого 

самоврядування та громадськості, обладнання 
службових автомобілів

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

Забезпечення рівня 
задоволеності фізичних 
осіб роботою поліції під 

час виклику і первинного 
контакту на місці події

8 Встановлення системи нічного відео контролю 
на межах міста та вулично-дорожній мережі. 
Придбання програмно-апаратних комплексів 

для зняття та зберігання інформації у 
віддалених місцях

Кременецький ВП 
ГУНП

Кошти 
місцевого 
бюджету

Підвищення безпеки 
громадян, які беруть 

участь у дорожньому русі, 
покращення ствну 

реагування на 
повідомлення громадян 

про скоєні 
правопорушення та їх 

розкриття
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ: 60,0

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

від «26» лютого 2021 року № 168

РІШЕННЯ

Про затвердження передавального 
акту Ридомильської сільської ради

Керуючись ст.26, п. 6 1 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.107 Цивільного Кодексу 
України, рішенням Почаївської міської ради № 13 від 03.12.2021р. «Про початок 
реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Почаївської міської ради» із 
змінами, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Ридомильської сільської ради,
Кременецького району до Почаївської міської ради Кременецького району 
згідно додатку 1.

2. Питання щодо взяття гідротехнічних споруд за інвентарним номером 
10135002, вартістю 94482 грн. на баланс Почаївської міської ради 
розглянути після звернення апарату міської ради у правоохоронні органи.

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

Міський гол В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

від «26» лютого 2021 року № 169

РІШЕННЯ

Про затвердження передавального 
акту Лосятинської сільської ради

Керуючись ст.26, п. 6 і Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.107 Цивільного Кодексу 
України, рішенням Почаївської міської ради № 13 від 03.12.2021р. «Про початок 
реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Почаївської міської ради» із 
змінами, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Лосятинської сільської ради, Кременецького 
району до Почаївської міської ради Кременецького району згідно додатку 1.

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

Міський го



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 170

Про затвердження передавального 
акту Лідихівської сільсько'! ради

Керуючись ст.26, п. 6 і Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.107 Цивільного Кодексу 
України, рішенням Почаївської міської ради № 13 від 03.12.2021р. «Про початок 
реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Почаївської міської ради» із 
змінами, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Лідихівської сільської ради, Кременецького 
району до Почаївської міської ради Кременецького району згідно додатку 1.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

від «26» лютого 2021 року № 171

РІШЕННЯ

Про передачу Почаївського 
історико - художнього музею

Керуючись Законом України «Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення Почаївської міської ради 
№2556 від 27.08.2020р. «Про передачу історико-художнього музею», із 
змінами внесеними рішенням Почаївської міської ради № 26 від 
23.12.2020р. «Про внесення змін до рішення Почаївської міської ради 
№2556 від 27.08.2020р.».

2. Надати згоду на передачу з комунальної власності Почаївської міської ради 
(Почаївської територіальної громади) до державної власності в сферу 
управління Міністерства культури та інформаційної політики України 
цілісно-майновий комплекс Почаївського історико-художнього музею 
площею 437,9 кв.м., код ЄДРПОУ 26103654, який розташований на 
земельній ділянці кадастровий номер 6123410500:02:001:2944, площею 
0,0732 га, що знаходиться за адресою вулиця Банкова, 1, м. Почаїв, 
Кременецького району, Тернопільської області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою.

Максимчук

Мамчур С.М.

Бондар Г.В.

Міський В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2021 року № 172

Про затвердження граничних 
сум витрат на придбання автомобілів, 
меблів, комп’ютерів, іншого 
обладнання та устаткування, 
придбання і утримання мобільних 
телефонів органами, установами та 
організаціями, які утримуються за 
рахунок місцевого бюджету

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 04.04.2001 «Про граничні суми витрат 
на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 
телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок державного бюджету», Постановою Кабінету Міністрів України 
№639 від 22.07.2020 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 2001 р. № 332», з метою забезпечення ефективного та економного 
використання бюджетних коштів, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, 
комп’ютерів, іншого обладнання та устаткування, придбання і утримання мобільних 
телефонів органами, установами та організаціями, які утримуються за рахунок 
місцевого бюджету (додається).

2. Установити, що міська рада, а також установи та організації, які утримуються за 
рахунок коштів місцевого бюджету, укладають договори купівлі автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів 
вартість яких не перевищує граничних сум витрат, затверджених цим рішенням.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
ф і нансів, бюджету, планування соці ально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва

Міський голова

Мамчур С.М.
Чубик А.В.
Бондар Г.В.

/ / В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення міської ради 

№ 172 від «26» лютого 2021 року

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 
органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок місцевого бюджету

№ 
п/п

Найменування Сума,
гривень за одиницю

1 Легкові автомобілі 
Почаївської міської ради 
та її виконавчих органів, 
бюджетних установ і 
організацій

400 000,0

2 Мобільний телефон:

придбання 5 200,0

утримання (на місяць) 1 500,0

3 Персональний комп’ютер 
(системний блок, 
монітор, клавіатура, 
маніпулятор “миша”), 
ноутбук

20 000,0

4 Комплект меблів для 
службового кабінету 
Почаївської міської ради 
та її виконавчих органів, 
бюджетних установ та 
організацій

25000,0

5 Меблі для обладнання 
робочих місць 
працівників:

стіл письмовий 6000,0

крісло офісне 3500,0

стілець 1500,0



Примітка. Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних 
легкових автомобілів, мікроавтобусу, автобусу , меблів, обладнання, устаткування, а не 
окремих деталей (предметів)".

шафа для одягу 6500,0

шафа для паперів 6500,0

сейф 7000,0

стіл для комп’ютера 6600,0

стелаж для документів 6200,0

полиця 2000,0

тумба для принтера 3000,0

тумба для документів 4500,0

6 Теле- і радіоапаратура, 
відеотехніка для 
службових кабінетів

8000,0

Секретар ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2021 року № 173

Про надання дозволу
Почаївському комбінату комунальних 
підприємств на укладання договору фінансового 
лізингу для придбання автогрейдера

Розглянувши клопотання від Почаївського комбінату комунальних 
підприємств, керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", "Про фінансовий лізинг", Бюджетним кодексом України, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити Начальника Почаївського комбінату комунальних 
підприємств, код ЄДРПОУ 03353816, Ковальчука Віктора Івановича 
укласти та підписати Договір фінансового лізингу з ТОВ “Альфа лізинг 
Україна” (код ЄДРПОУ 33942232), щодо отримання:

- Автогрейдера SHANTUI SG 16-3 (одна) штука;
- Спостереження за рухомими об’єктами у кількості 01 (одна) штука.

Загальна сума Договору фінансового лізингу складає не більше 
4 000 000,00 (чотирьох мільйонів гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ, 
визначаючи усі істотні умови, в тому числі суму, строк та інші, на свій 
власний розсуд та підписувати всі необхідні документи пов’язані з 
укладанням цього Договору, а також при необхідності підписувати 
Додаткові угоди до зазначеного договору фінансового лізингу у 
майбутньому, визначаючи усі без винятку умови таких додаткових угод на 
свій власний розсуд. Також Начальник Підприємства має право 
передоручати свої повноваження на підписання договору фінансового 
лізингу іншим працівникам Підприємства, шляхом видачі відповідної 
довіреності.

2. Підтвердити повноваження Начальника Почаївського комбінату 
комунальних підприємств, код ЄДРПОУ 03353816, Ковальчука Віктора 
Івановича, якого було призначено на посаду відповідно до Розпорядження 



Почаївського міського голови №108 від «ЗО» березня 2016 р. та наказу по 
підприємству № 12 від «04» квітня 2016 року, котрий є Начальником 
Підприємства на цей час. Начальник Підприємства діє на підставі Статуту 
Підприємства та укладеного контракту від «01» квітня 2016 року.

3. Підтвердити положення Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств, код ЄДРПОУ 03353816, затвердженого 
Рішенням Почаївської міської ради №1930 від «25» червня 2019 року з 
наступними змінами та доповненнями.

4. Після закінчення лізингу здійснити дії щодо оформлення 
відповідних документів, що підтверджують право власності, в особі 
Почаївського комбінату комунальних підприємств.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,



від « 26 » лютого 2021 року № 174

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до структури 
та штатного розпису 
Почаївської міської ради

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), 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 фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до структури та загальної чисельності 
виконавчого органу Почаївської міської ради, затвердженої рішенням 
сесії Почаївської міської ради №15 від 03.12.2020 року на 2021 рік :

1.1 Ввести до структури та загальної чисельності виконавчого органу 
Почаївської міської ради з 01.03.2021 року посаду :
- Прибиральник службових приміщень - 1 шт. одиниця.

2. Вивести відокремлені структурні підрозділи:
2.1. Лідихівська сільська рада: - 5 шт. одиниць

- головний бухгалтер - 1 шт. одиниця ;
- діловод - 1 шт. одиниця;
- касир - 0.5 шт. одиниці ;
- завідувач ВОБ - 1 шт. одиниця ;
- прибиральник службових приміщень - 0.5 шт. одиниці;
- спеціаліст - землевпорядник - 1 шт. одиниця.

2.2. Старопочаївська сільська рада - 3 шт. одиниці
- головний бухгалтер - 1 шт. одиниця ;
- діловод - 1 шт. одиниця ;
- спеціаліст - землевпорядник - 1 шт. одиниця .



2.3. Лосятинська сільська рада - 2 шт. одиниці
- головний бухгалтер - 1 щт. одиниця ;
- спеціаліст - землевпорядник - 1 шт. одиниця.

2.4. Ридомильська сільська рада - 4 шт. одиниці
- головний бухгалтер - 1 шт. одиниця ;
- спеціаліст II категорії - землевпорядник - 1 шт. одиниця;
- інспектор ВОБ - 1 шт. одиниця ;
- діловод -05 шт. одиниці ;
- прибиральник службових приміщень - 0.5 шт. одиниці;

2.5. Будківська сільська рада - 4.5 шт. одиниці
- головний бухгалтер - 1 шт. одиниця;
- діловод - 1 шт. одиниця ;
- спеціаліст - землевпорядник - 1 шт. одиниця ;
- інспектор ВОС - 1 шт. одиниця ;
- прибиральник службових приміщень - 0.5 шт. одиниці.

3. Затвердити структуру та штатну чисельність з урахуванням змін та 
викласти у редакції, що додається.

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

//' х- Z- 
ж

Міський голова
Яра І.В.

В.С.Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 
№174 від « 26» лютого 2021 р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2021 рік

№ 
п|п

Назва структурного підрозділу та посад
Кількість 
штатних 

посад

Апарат міської ради 11
1 Міський голова 1

2
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради 2

3 Секретар ради 1
4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Староста 6

Відділ державної реєстрації 2
8 Начальник відділу 1
9 Державний реєстратор 1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3
10 Начальник відділу - головний бухгалтер 1
11 Провідний спеціаліст 1
12 Спеціаліст І категорії 1

Юридичний відділ 2
13 Начальник відділу 1
14 Спеціаліст І категорії 1

Відділ земельних відносин та містобудування 5
15 Начальник відділу 1
16 Спеціаліст І категорії 4

Організаційно-інформаційний відділ 5
17 Начальник відділу 1
18 Спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи та діловодства 1
19 Спеціаліст І категорії з питань інформаційної політики 1
20 Спеціаліст І категорії 1
21 Спеціаліст І категорії з питань розвитку культури 1

Відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку 2

22 Начальник відділу 1
23 Спеціаліст І-категорії 1

Відділ соціального захисту населення та праці 4
24 Начальник відділу 1
25 Спеціаліст І-категорії 1
26 Спеціаліст І-категорії 1



27 Спеціаліст І-категорії - інспектор праці та благоустрою 1
Служба у справах дітей 1

28 Спеціаліст 1-ї категорії 1
Службовці апарату міської ради 10
Сектор ВОБ 2

29 Завідувач сектору ВОБ 1
ЗО Інспектор сектору ВОБ 1
31 Секретар керівника 1
32 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1
33 Діловод 5
34 Архіваріус 1

Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчого апарату міської 6
35 Водій 1
36 Прибиральник службових приміщень 3
37 Сторож 1
38 Оператор газової котельні 1

Всього по апарату міської ради 51

Відокремлені структурні підрозділи

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради 7

39 Начальник відділу освіти 1
40 Спеціаліст І категорії 2
41 Спеціаліст І категорії 2
42 Діловод 1
43 Секретар керівника 1

Фінансовий відділ Почаївської міської ради 5
44 Начальник фінансового відділу 1
45 Головний спеціаліст 1
46 Провідний спеціаліст 1
47 Спеціаліст І категорії 2

Всього 63

Секретар міської ради С.М. Мамчур



№ 175

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «26 » лютого 2021року

Про затвердження тарифів на платні 
соціальні послуги, які надаються відділенням 
соціальної допомоги в домаКУ «Центр 
надання соціальних послугПочаївської 
місткої ради»на 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних 
послуг», від 01.06.2020 р. № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів 
на соціальні послуги», від 01.06.2020 р. №429 «Про затвердження Порядку 
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», наказу 
Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2015 року № 1186 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг» та 
інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2021 році, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити та ввести в дію тарифи на платні соціальні послуги комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради», що 
надаються відділенням соціальної допомоги вдома на 2021 рік (Додаток №1).

2. Різниця між вартістю соціальних послуг та розміром диференційованої плати 
наданою за соціальні послуги відшкодовується Центру надання соціальних 
послуг Почаївської міської радиза рахунок коштів передбачених на його 
утримання.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на директора КУ «Центр 
надання соціальних послуг Почаївської міської ради».

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

Богдан Касаткін
Галина Бондар

Міський силь БОЙКО



Додаток №1
до рішення сесії Почаївської 
міської ради
від 26 лютого 2021 року №
175

ТАРИФИ
на платні соціальні послуги

які надаються відділенням соціальної допомоги вдома 
ЦНСП Почаївської міської ради 

станом на 01 січня 2021р.

№ 
п/п Назва послуги Одиниця 

виміру

Витрати 
часу на 
надання 
послуг 

(хв.)

Вартість,

1 Ведення домашнього господарства 
(підготовка продуктів для 
приготування їжі, миття овочів, 
фруктів і посуду, винесення сміття)

одна послуга

18 18,20
2 Ведення домашнього господарства 

(косметичне прибирання житла)
одне 
прибирання 18 20,34

3 Ведення домашнього господарства 
(вологе прибирання)

одне 
прибирання 42 47,43

4 Ведення домашнього господарства 
(генеральне прибирання)

одне 
прибирання 126 142,30

5 Ведення домашнього господарства 
(розпалювання печей, піднесення 
вугілля, дров, розчистка снігу; 
доставка води з колонки)

одне 
розпалювання, 
доставка, 
піднесення 42 47,43

6 Ведення домашнього господарства 
(миття вікон ( не більше з))

одне миття 
одного вікна ЗО 33,90

7 Ведення домашнього господарства 
(обклеювання вікон)

разове 
доручення ЗО 33,90

8 Ведення домашнього господарства 
(допомога при консервації овочів 
та фруктів)

разове 
доручення

90 101,67
9 Ведення домашнього господарства 

(прасування 1 кг. сухої білизни)
одне 
прасування 20 22,60

10 Придбання і доставка 
продовольчих, промислових та 
господарських товарів, 
медикаментів

разове 
доручення

84 94,89
11 Організація харчування 

(приготування їжі)
одне 
приготування 60 67,77

12 Організація харчування 
(годування) (для ліжково-хворих)

одне 
годування 24 27,12



13 Прання білизни та одягу (до 1 
кг.сухої білизни)

одне прання
20 22,60

14 Ремонт одягу (дрібний) разове 
доручення 6 6,77

15 Здійснення санітарно-гігієнічних 
заходів за місцем проживання 
(заміна натільної і постільної 
білизни)

одна заміна

10 11,30
16 Здійснення санітарно-гігієнічних 

заходів за місцем проживання 
(надання допомоги при купанні, 
миття голови, розчісування волося, 
підрізання нігтів)

разове 
доручення

60 67,77
17 забезпечення супроводження 

(супровід споживача соціальних 
послуг у поліклініку)

разове 
доручення

78 88,10
18 Надання допомоги в оплаті 

комунальних послуг (заповнення 
абонентних книжок, оплата 
комунальних послуг, звірення 
платежів, заміна книжок)

одна оплата

45 50,83
19 Надання допомоги в оформленні 

документів (оформлення субсидій 
на квартирну плату і комунальні 
послуги)

одне 
оформлення

270 304,96
20 Надання допомоги в оформленні 

документів (оформлення замовлень 
на доставку вугілля, дров)

одне 
оформлення

60 67,77
21 Написання листів один лист зо 33,90
22 Представництво інтересів в 

органах державної влади, 
установах, підприємствах та 
організаціях (виконання доручень, 
пов'язаних з необхідністю 
відвідування різних організацій)

одне 
доручення

72 81,33
23 надання допомоги у проведенні 

сільськогосподарських робіт (в 
обробці присадибної ділянки)

разове 
доручення

138 155,86
24 Надання послуг з виконання 

ремонтних робіт (допомога в 
ремонті житлових приміщень)

разове 
доручення

240 271,06

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



від «26» лютого 2021 року № 176

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про звернення щодо передачі 
земельних ділянок лісового фонду 
у комунальну власність

Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Кременецької районної ради про передачу із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кременецького району до 
комунальної власності Почаївської міської ради земельних ділянок лісового 
фонду, що перебувають в користуванні Кременецького районного 
комунального лісогосподарського підприємства «Кремліс» Кременецької 
районної ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою.

Міський гол

Максимчук С.В.

Мамчур C.M.

Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «26 » лютого 2021 року №177

Про уповноваження старости 
Наклюцької Юлії Миколаївни 
на вчинення нотаріальних дій

Керуючись Законом України « Про нотаріат», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, що 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 
З306/5,Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити старосту Наклюцьку Юлію Миколаївну на вчинення 
нотаріальних дій у селах Старий Тараж та Комарин Почаївської 
територіальної громади, передбачених ч.І ст.37 та п.4 ч,2 ст.40 Закону 
України « Про нотаріат».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питаньправ людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №178

Про уповноваження старости
Пацули Віталія Федоровича 
на вчинення нотаріальних дій

Керуючись Законом України « Про нотаріат», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, що 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 
З 3 06/5,Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити старосту Пацулу Віталія Федоровича на вчинення 
нотаріальних дій у селах Будки, Валігури та Комарівка Почаївської 
територіальної громади, передбачених ч.І ст.37 та п.4 ч.2 ст.40 Закону 
України « Про нотаріат».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питаньправ людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

Місь 1 В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №179

Про уповноваження старости 
ЗаревнякАлли Василівни 
на вчинення нотаріальних дій

Керуючись Законом України « Про нотаріат», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, що 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 
З306/5,Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити старосту Заревняк Аллу Василівну на вчинення 
нотаріальних дій у селі Лідихів Почаївської територіальної громади, 
передбачених ч.І ст.37 та п.4 ч.2 ст. 40 Закону України « Про нотаріат» .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питаньправ людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року №180

Про уповноваження старости
Горпинюка Миколи Васильовича 
на вчинення нотаріальних дій

Керуючись Законом України « Про нотаріат», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, що 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 
3306/5, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити старосту Горпинюка Миколу Васильовича на 
вчинення нотаріальних дій у селі Старий Почаїв Почаївської територіальної 
громади, передбачених ч.І ст.37 та п.4 ч.2 ст.40 Закону України «Про 
нотаріат» .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питаньправ людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

міс,
МЄНО/

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №181

Про уповноваження старости
Кужеля Святослава Михайловича 
на вчинення нотаріальних дій

Керуючись Законом України « Про нотаріат», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, що 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 
3306/5, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити старосту Кужель Святослава Михайловича на 
вчинення нотаріальних дій у селі Ридомиль Почаївської територіальної 
громади, передбачених ч.І ст.37 та п.4 ч.2 ст.40 Закону України « Про 
нотаріат» .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питаньправ людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

Й.С . Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 182

Про уповноваження старости 
Придатка Віктора Миколайовича 
на вчинення нотаріальних дій

Керуючись Законом України « Про нотаріат», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, що 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 
3306/5, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити старосту Придатка Віктора Миколайовича на 
вчинення нотаріальних дій у селах Лосятин та Борщівка Почаївської 
територіальної громади, передбачених ч.І ст.37 та п.4 ч.2 ст.40 Закону 
України « Про нотаріат» .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питаньправ людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІПИ- ПНЯ

від «26» лютого 2021 року № 183

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Зарічна, 90, гр. Білорус П.В.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 90, гр. Білорус Нелі 
Володимирівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин. вул. 
Зарічна. 90, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Білорус Нелі Володимирівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0085 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Зарічна, 90, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Білорус Нелі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0085 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин. 
вул. Зарічна, 90.

3. Зобов'язати гр. Білорус Нелю Володимирівну зареєструвати речові і права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 184

Про надання 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 міської -терн горіальної 
громади гр. Завацькому І.В.

Розглянувши заяву жителя с. Глинськ, вул. Гагаріна. 12, Світловодського району. 
Кіровоградської області, гр. Завацького Івана Володимировича, який 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 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

ВИРІ III ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Завацькому Івану Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 1.6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0057057 та рішення суду від 21 грудня 2020 року, справа № 601/2051/20. 
провадження № 2/601/694/2020. що розташована на території Почаївської міської 
територіальної громади в селі Старий Гараж.

2. Гр. Завацькому Івану Володимировичу виготовити -технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діл.мутщзс’ік'^у комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський

Олейнік М.Г.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

№ 185від «26» лютого 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо всз'ановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1,6500 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської територіальної 
громади гр. Завацькому ЕВ.

Розглянувши заяву жителя с. Глииськ, вул. Гагаріна, 12. Світловодського району. 
Кіровоградської області, гр. Завацького Івана Володимировича, який 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. 12.79.107.1 18, ч.1.2 ст.І20. н.г ч.І 
ст.121 Земельного кодексу України, п. ЗІ ч.І сг.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», гі.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівницт ва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
рада

В И І* І III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Завацькому Івану Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 1.6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0057058 та рішення суду від 21 грудня 2020 року, справа № 601/2051/20. 
провадження № 2/601/694/2020. що розташована на території Почаївської міської 
територіальної громади в селі Старий Гараж.

2. Гр. Завацькому Івану Володимировичу виготовити технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства.

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

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 186

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, 25, гр. Турченку 
В.Ю.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 25, гр. Турченку 
Віктору Юхимовичу, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. . Старий Тараж. 
вул. Лесі Українки, 25 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 
земельних відносин, природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, І Іочаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

І. Затвердити гр. Турченку Віктору Юхимовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0002 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Лесі Українки. 25, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Турченку Віктору Юхимовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0002 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Гараж, вул. Лесі Українки. 25.

3. Зобов'язати гр. Турченка Віктора Юхимовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Міський г
Олени ік М.Г

Контроль за ви 
питань те 
буді вії и цтва,/%& і

7<052ї
!< Р А V

рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування. планування території, 
іім'яток, історичного середовища.

В.С.Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 187

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4288 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Бабичинській З.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 76, гр. Бабичинської Зої 
Володимирівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Бабичинській Зої Володимирівні проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4288 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0011 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр . Бабичинській Зої Володимирівн і у власність земельну ділянку площею 
0,4288 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:001 1 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов'язати г^р>. Бабичинську Зою Володимирівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території. 
будівництва, архіте,

гремел,
// о ,■
/ Со о°/

ток. історичного середовища.

Капрічук ОМ.

Міський В.С. Бойко



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 188

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0550 га для 
ведення особистого селянського господарст'ва в
м. ІІочаїв, вул. Садова, гр. Ьасу О.В.

Розглянувши заяву жителя м. ІІочаїв, вул. Садова. 8. Баса Олексія Васильовича, 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. Садова, 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища . Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ір. Басу Олексію Васильовичу технічну’ документацію із землеустрою > 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0550 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3473 для ведення 
особистого селянського господарства у м. ІІочаїв, вул. Садова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Басу Олексію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0550 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3473 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Садова.

3. Зобов'язати гр. Баса Олексія Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

X

В.С. Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 189

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, гр. Білорусу М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Гараж, вул. Лесі Українки, 9. гр. Білоруса 
Миколи Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв. 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Затвердити гр. Білорусу Миколі Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0554 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, за межами населеного пункту.

2. Передати гр. Білорусу Миколі Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0554 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв.

3. Зобов'язати гр. Білоруса Миколу Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук О.М.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВС ЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 190від «26» .нотою 2021 року

Про надання дозволу на він оіов.іспня 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. ІІочаїв, вул. Старотаразька, 40, 
гр. Валігурі Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. ІІочаїв. вул. С таротаразька. 40. гр. Валігури Иеоніли 
Миколаївни, 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. ІІочаїв, вул. Старотаразька. 40. керуючись н.а ч.І ст..ст.12,79,107.118. ч.І.2 
ст.120, п.і ч.І сі.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», її.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р I III И Я А :

1. Падати дозвіл гр. Валігурі Пеонілі Миколаївні па виготовлення технічної 
докумен тації 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. ІІочаїв. вул. 
Старотаразька. 40. землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 191

Про затвердження детального плану 
території земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області, гр. Галанець А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Злуки, 55/118, гр. Галанець Артема 
Сергійовича, який просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Галанцю Артему Сергійовичу детальний план території земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, площею 0.0651 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0317 зі зміною цільового призначення із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв.

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

МІСЬКІ! В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧЛЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

від «26» .нотою 2021 року № 192

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0802 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ночаїв, вул. Наливайка, 15, 
гр. Джеломановій В.М.

Розглянувши заяву жительки м. Ночаїв. вул. Наливайка. 15. гр. Джело.манової 
Валентини Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної докуметанії із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ночаїв, вул. Наливайка. 15. керуючись н.а ч.І ст..ст. 12.79.107,1 18. ч.1.2 ст.120. 
п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, н.34 ч.І сг.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутаїської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівниці ва. архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Гіочаївська міська рада

ВИРІ НІ II Я А :

1. Надати дозвіл гр. Джеломановій Валентині Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо всіановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.0802 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ночаїв. вул. Наливайка. 15. 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

// о

Міський гЬ.тоь В.( '.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 193

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
пазурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Садова, 8, гр. Дубовкіній 
Р.В. та Бас О.В. у спільну сумісну власність.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв. вул. Садова. 8. гр. Дубовкіної Руслани Василівни та 
Баса Олексія Васильовича, які просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Садова. 8. 
та передати дану ділянку безоплатно у спільну сумісну 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ I II И Я А :

1. Затвердити гр. Дубовкіній Руслані Василівні та Басу Олексію Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3474 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 
м. Почаїв, вул. Садова, 8, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Дубовкіній Руслані Василівні та Басу. Олексію Васильовичу безоплатно у 
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0.1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3474 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Садова. 8.

3. Зобов'язати гр. Дубовкіну Руслану Василівну та Баса Олексія Васильовича зареєструвати 
речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охороципаміяток, історичного середовища.

Міський І // л /А. ТО В U В.С.Бойко
Кніїрічук О М
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від «26» лютого 2021 року № 194

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження детального плану території 
площею 0,4763 га для будівництва та 
обслуговування житлових будинків,
господарських будівель та споруд по вул. 
Зелена в с. Затишшя

Розглянувши детальний план території для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель та споруд по вул. Зелена в с. Затишшя, 
керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2(1 І «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 земельних відносин, природокористування, планування 'території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р I III II Л А :

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд площею 
0.4763 га по вул. Зелена в с. Затишшя Кременецького району Тернопільської 
області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук О.М.

Міський В.С. Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 195

Про затвердження технічної докумен гації 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. 
Макаренка, 28, гр. Кобзар І.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Макаренка. 28. гр. Кобзар Ірини 
Володимирівни, 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. 
Макаренка. 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И JI А :

1. Затвердити гр. Кобзар Ірині Володимирівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3460 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Макаренка. 28, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кобзар Ірині Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3460 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Макаренка. 28.

3. Зобов'язати гр . Кобзар Ірину Володимирівну зареєструвати речов і права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
родокористування. планування території, 
ягок, історичного середовища.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

PI ІІІЕННЯ
від « 26 » лютого 2021 року № 196

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,2225 га
для ведення особистого селянською)
господарства в м. Почаїв, вул. Сгарогаразька, 
гр. Колесник Г.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Старотаразька. 40. гр. Колесник Галини 
Аполінарівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарс тва в 
м. Почаїв. вул. Старотаразька. керуючись ст. 12.79.11 8.121.125.126 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 земельних відносин. природокористування. планування 
території. будівництва. архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Колесник Галині Аполінарівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.2225 га для 
ведення особистого селянською господарства в м. Почаїв. вул. Старотаразька. 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 земельних відносин. природокористування. планування території. 
будівництва. архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища.

Капрічук О.М

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 197

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, гр. Королю 0.0.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Макаренка, 46, гр. Короля Олександра 
Олексійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, іі.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 земельних відносин, 
природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Затвердити гр. Королю Олександру Олексійовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0551 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, за межами населеного пункту.

2. Передати гр. Королю Олександру Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0551 для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв.

3. Зобов'язати гр. Короля Олександра Олексійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
питань земельних відносин. природокористування, планування 
будівництва, архітектури, охорони і

КОМІСІЮ з 
території.

Х2

і яток. історичного середовища.

В.С. Бойко
. U ао о /

Міський гол«пва* /П А І

Каїїрічук О.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року №198

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, 28а, гр. Крутяку О.С.

Розглянувши заяву жителя м. ІІочаїв. вул. Шкільна. 28 гр. Крутяка Олександра 
Сергійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва 'та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель 'та споруд в м. Почаїв. вул. Шкільна. 28а та передати дану ділянку у власність, 
керуючись п.б ч.І стт 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 ”ІІро 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань темельних відносин, природокористування, планування 
■території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В И Р I 111 II Л А :

1. Затвердити гр. Крутяку Олександру Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.0600 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3472 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв. вул. Шкільна. 28а. землі жи і лової -та 
громадської забудови, в межах населеною пункту.

2. Передати гр. Крутяку Олександру Сергійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3472 для 
будівництва 'та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Шкільна. 28а.

3. Зобов'язати гр. Крутяка Олександра Сергійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 199

Про затвердження проекту іемлеусірою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3237 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. ІІочаїв, вул. Шкільна, 
гр. Крутяку С.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Шкільна. 28. гр. Крутяку Сергію 
Григоровичу, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистою селянського господарства в м. Почаїв. вул. 
Шкільна, 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 дену датської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичною середовища. І Іочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Крутяку Серию І ригоровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.3237 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3467 для ведення особистого селянською господарства в м. 
Почаїв. вул. Шкільна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Крутяку Сергію 1 ригоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3237 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3467 для ведення 
особистого селянського господарства в м. 1 Іочаїв. вул. Шкільна.

"І 
А . Зобов’язати гр. Кру тяка Сергія І ригоровича зареєструвати речові права на 

встановленому законодавсівом порядку.
земельну

4.

ділянку у

за виконанням даного рішення покласти на постійну дспу датську 
земельних відносин. природокористувапня. планування 

їй пам'яток, історичного середовища.

Контроль
питань
будівництва. архітектуртгт^орої

КОМІСІЮ з 

території.

Міський голова

✓

В.С. Бойко

Капрічук О.М. \х, j,
XX х* ‘ і О J 
Хг< fi л .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ (КЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 200

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.Шкільиа, 28, гр. Крутяку С.Е.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 28, гр. Крутяка Сергія 
Григоровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 28 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І сі. 12, п.б
ч.І ст.81. паї ч.З ст .1 16 ст. 125. ст.126 Земельною) 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'я ток, історичного середовища. І Іочаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Затвердити гр. Крутяку Сергію Григоровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3481 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Шкільна, 28, землі житлової іа громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Крутяку Сергію Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3481 для будівництва 

■та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Шкільна. 28.

п3 Зобов'язати) гр, Крутяка Сергія Григоровича зареєструвати речов) права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за іґиідГідітнялрЗйу. 
питань ^^лб«х

будівн и ар/ітікту р~І.

> рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування території, 

ііауГяток. історичного середовища.Пїтур
М і с ь к и іїд о. гона В.С. Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 201

Про внесення змін в рішення
№2681 від 30.10.2020р. шістдесят' першої сесії 
сьомого скликання Почаївської міської ради 
гр. Кухаревич Н.С.

Розглянувши заяву жителя м. ІІочаїв вул. Липова, 2. гр. Кухаревича Володимира 
Дмитровича, який просить внести зміни в рішення № 2681 від 30.10.2020р. шістдесят 
першої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради, у звязку зі смертю Кухаревич 
Надії Степанівни, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 та ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III Н Л А :

1. Внести зміни в п.1 рішення .№2.681 від 30.10.2020р. шістдесят першої сесії сьомого 
скликання Почаївської міської ради виклавши в такій редакції: « Надати дозвіл гр. 
Кухаревич Володимиру Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.0034 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв вул. Липова, землі житлової 'та громадської 
забудови, в межах населеного пункту».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань земельних іщщосин. природокористування, планування території, 
будівництв; ок. історичного середовища.

Капрічук О.М.

Міський

'Ч р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2021 року № 202

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ДІЛЯНКИ ІЗ ЗМІНОЮ її 
цільового призначення загальною площею 0,4491 і а 
для будівництва га обслуговування житлового) 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв вул. Чайковського, і р. Лесику І.В.

Розглянувши заяву жителя м. ІІочаїв. вул. Чайковського. 14а. гр. Лесика Ігоря 
Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із зміною її цільовою призначення для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. ІІочаїв вул. Чайковського, керуючись ст..ст. 
19,20.186,186-1 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34
ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин. природокористування. планування 
території, будівництва, архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В її Р I III И Л А :

1. Затвердити гр. Лесику Ігорю Васильовичу проект ■ землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною її цільовою призначення загальною площею 0.4491 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:0280 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Чайковського. 
в межах населеного пункту.

планування 
середовища.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного

Міський ІО.

/-Х г



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОС ЬМ Е С KJ ІИ КАН Н Я
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «26» лютого 2021 року №203

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення загальною площею 0,4295 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв вул. Чайковського, і р. Лесику О.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Чайковського, 27, гр. Лесика Олега 
Ігоровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
із зміною її цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Чайковськоіо, керуючись ст..ст. 
19,20.186,186-1 Земельного кодексу України, сі.50 Закону України "Про землеустрій", п.34
ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В И I' I III II Л А :

1. Затвердити гр). Лесику Олегу Ігоровичу проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0.4295 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:1467 для будівництва га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського. 
в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію -з
питань земельних відносин. природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 204

Про надання дозволу на виготовлення проект) 
землеустрою щодо відведення у власність 
■земельної ділянки площею 0,0417 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
ІІочаїв, вул. Я.Мудрого, 45/1
гр. Мудрику В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я. Мудрого, 45/1, гр. Мудрика Володимира 
Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. ІІочаїв, вул. Я. Мудрого, 45/1, керуючись п.а
ч.І ет..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, пл 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мудрику Володимиру Михайловичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0417 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1, за рахунок земель не наданих у власність 
або постійне користування, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, 
будівництва, архіте^жури, охорони рая'яток, історичного середовища.

Капрічук О.М.

Міський

міг .Z.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 205

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. Ь.Хмельницького, 19 
гр. Пи гровському Р.І. та гр. Наумчук Г.І. 
у спільну часткову власність

Розглянувши заяву жителів с. Палітури. і р. ІІитровською Романа Іульяновича та 
жительки м.Рівне вул. Гагаріна. 57 кв. 33. гр. Наумчук Галини Іванівни, 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. 
Б.Хмельницького, 19 у спільну часткову власність, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107,118. 
ч.1,2 сі. 120, и.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Вро 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Вро землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р 1 III Н л А :

1. Надати дозвіл гр. Витровському Роману Іульяновичу та гр. Наумчук Галині Іванівні 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. 
Б.Хмельницького. 19 у спільну часткову власність, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міськн й
О 5

Капрічук O.M



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 206

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
ІІочаїв, вул. Фабрична, 25
гр. Осечко В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Фабрична, 25, гр. Осечко Віктора 
Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична. 25. керуючись іі.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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В Н Р I III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Осечку Віктору Михайловичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Фабрична. 25, за рахунок земель не наданих у власність та 
користування, землі житлової -та громадської забудови, в тому числі під житлову 
забудову в меж'ах населеного пункту.

2. Контроль -за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський
Капрічук О.М.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №207

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж’ земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 19, гр. Плетюку Г.В.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена. 19. гр. Плетюка Георгія 
Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
'та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена. 19. 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р І НІ ИЛ А:

1. Затвердити гр. Плетюку Георгію Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
місцевості) площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0010 для 
будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена. 19, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюку Георгію Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0010 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 19.

3. Зобов'язати гр. Плепока Георгія Володимировича речов і права на
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за,іщгй)щЙТщЙу>шшого рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань z.€yіеeJЬьнИй^cл,,. 'іУдішсин, природокористування . планування 'території,

-ам ягок. історичного середовища.

Міської) ІЮ.ІО
Капрічук ОМ .. ’^52785*



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 208

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2187 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Галицька,
гр. Поліщук Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Галицька. 2. гр. Поліщук Тетяни 
Михайлівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. 
Галицька, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Поліщук Тетяні Михайлівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.2187 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3475 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Галицька, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Поліщук Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2187 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3475 для ведення 
особистого селянського господарства в м. І Іочаїв. вул. Галицька.

3. Зобов'язати гр. Поліщук Тетяну Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 209

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житловою будинку, 
господарських будівель і споруд в м. ІІочаїв, вул. 
Галицька, 2, гр. Поліщук Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька. 2, гр. Полііцук Тетяни 
Михайлівни, 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. 
Галицька, 2, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б
ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Поліщук Тетяні Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3459 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Галицька, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Поліщук Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3459 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Галицька. 2.

3. Зобов'язати гр . Поліщук Тетяну Михайлівну зареєструвати речов і права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельци*е==ел4Ц;ЮСИН. природокористування, планування території, 
будівництва,

// X?
/ .4? о Х
Кіі

зд^-ттігфщдюспн. природокористування, планування
л^ктЖс^тіоони/їіам'яток. історичного середовища.Э

Канрічук ОМ XX* *

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 210

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. ІІочаїв, вул. 
Лосятинська, 28, гр. Ромашок Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Лосятинська, 28. гр. Романюк Людмили 
Володимирівни, 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. 
Лосятинська. 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.І26 Земельного кодексу України, сі.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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, 1 Іочаївська міська рада

ВИРІ ПІ И Л А :

1. Затвердити гр. Ромашок Людмилі Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3483 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.

2. Передати гр. Романюк Людмилі Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:34^83 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 28.

3. Зобов'язати гр. Романюк Людмилу Володимирівну зарссструватн речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за викодащ^яНяТаного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань х ^ЙедЖі$^ин. природокористування. планування території,
будівницт

Капрічук О.М.

Місько і

-З

олива
*z<0522^

природокористування. планування 
.ни пам'яток, історичного середовища.

/

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №211

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж іемельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0559 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Романюк Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 28, Романюк Людмили 
Володимирівни, 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. Лосятинська, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р І III ИЛ А:

1. Затвердити гр. Романюк Людмилі Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0559 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3485 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Лосятинська. землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Романюк Людмилі Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.0559 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3485 для 
ведення особистого селянського господарства в м. І Іочаїв. вул. Лосятинська.

3. Зобов'язати гр. Ромашок Людмилу Володимирівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування. планування 
будівництва, архітектури, охорони памАггок, історичного середовища.

території,

В.С. Бойко



№ 212

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року

Про надання дозволу па виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0489 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 15, 
гр. Сапигорі Н.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Винниченка, 15, гр. Сапигори Надії 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виї отовлення 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. Винниченка, 15. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79,107.11 8, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І 
ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I 111 И JI А :

1. Надати дозвіл гр. Сапигорі Надії Андріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0489 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 15, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський
Капрічук О М.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВС ЬКА МІС ЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №213

Про надання дозволу на віпотовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0511 га із земель 
для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житловою 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гру шевського, гр. Сороці В.1.

Розглянувши заяву жителя м. ІІочаїв, вул. Верхня, 3. гр. Сороки Віталія Івановича, який просить 
надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м Почаїв. вуї. І рушевської о. 
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 16.1 1.201 1р. №290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації». ст 19 га сг20 Земельною кодексу України, п.34 ч.І стЛб ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'я ток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И I» I 111 II Л А :

Надати дозвіл гр. Сороці Віталію Івановичу па виготовлення детального плану території' власної 
земельної ділянки площею 0.05 1 І га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3940 в м. Почаїв 
вул. Грушевського з метою зміни її цільовою призначення із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.
Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території Почаївську міську раду
І ерношльської облает і.
2.2. Відповідальним за розроблення іа фінансування детальною плану території гр. Сороку 
Віталія Івановича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо розроблення 
легального плану території, зазначеної в гг.І даного рішення.

3. Гр. Сороку Віталія Івановича згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проектну 
організацію розробника детального плану території іля укладення відповідної угоди, сприяти в 
організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог' сг.21 
Закону України «Про регулювання міс гобудівноїдіяльносм і».

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в п.і
даного рішення, гю.

5. Контроль за віікй! 
земельних віді 
охорони пам'я/дтК

Міський і о.Жїиії
Капрічук ОМ.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 214

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. Озерна, 16, 
гр. С і ру кало Т.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Озерна. 16. гр. Струкало Тамари 
Іванівни, 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. Озерна. 16. керуючись н.а ч.І ст.ст 12.76.107.118. ч.І.2 ст.120. н.г ч.І ст. 121 
Земельного кодексу України. п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». п.і 4.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій». враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. 
природокористування. планування 'території. будівництва. архітектури. охорони пам'яток. 
історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Струкало Тамарі Іванівні 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. Озерна. 16. землі житлової та 
громадської забудови. в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території. 
будівництва. архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища.

В.С. Койко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « 26 » лютого 2021 року № 215

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,05X9 га
для ведення особистого селянського
господарства в м. Почаїв, вул. Ill кілька, 
гр. Ясінській А.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шкільна, 9, гр. Ясінської Аполінарії 
Арсенівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, керуючись ст. 12.79.11 8.121.125.126 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 земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Ясінській Аполінарії Арсенітні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0589 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Шкільна, 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 земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



5 КРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

PI ІНЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 216

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в пазурі (на місцевості) площею 
0,0597 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гаї аріна, 43, і р. Бовт ( .1 .

Розглянувши заяву жительки м. ІІочаїв. вул. Гагаріна. 43, гр. Ьовт Євгенії Гаврилівни, 
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. ІІочаїв, вул. 
Гагаріна, 43, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Бовт Євгенії Гаврилівні технічну докумен тацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0.0597 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3476 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Гагаріна. 43, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ьовт Євгенії Гаврилівні безоплатно у власність іемельну ділянку 
площею 0.0597 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3476 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. ІІочаїв. 
вул. Гагаріна. 43.

3. Зобов'язати гр. Бовт Євгенію Гаврилівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №217

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею до 0,0200 га 
на умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
в м.Почаїв, ВАТ “Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” гр. Юхимець
І.Ю., який просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 
що знаходиться у м.Почаїв. відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123, 124 Земельного кодексу України, ЗУ 
«Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р 1 III И JI А:

1. Надати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0.0200 га на умовах оренди для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 
передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в 
м.Почаїв. вул. Плетянка (31'11-79).

2. ВАТ “Тернопільобленерго” замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВС ЬКА МІСЬКА РАДА

ВОС Ь М Е С KJIH КА11ІІЯ
ТРЕТ Я СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 202І року №2І8

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0131 га 
на умовах оренди для розміщення, будівниці ва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
в м.Почаїв, ВАТ “Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ "Тернопільобленерго" гр. Юхимець 
1.Ю.. який просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 
що знаходиться у м.Почаїв, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«І Іро місцеве самоврядування в Україні», статей І 2,123, 124 Земельного кодексу України. ЗУ 
«Про оренду землі», ст,50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В П Р I 1І1 И Л А:

1, Надати дозвіл ВАТ' "Тернопільобленерго" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0131 га на умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в м.Почаїв, 
вул. Банкова (ЗТП-199).

2. ВАТ "Тернопільобленерго" замовити та розробити проект ■ землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних вітаосин. природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охербнимааій/Ьк, історичного середовища.

Рг... j <5.
Міським голов

\\о •-Vv
---- у;

Капрічук О М X :у. < ■■■ /4Q521

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 219

Про падання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0094 га 
на умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
в м.Почаїв, ВАТ “Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” гр. Юхимець
1.Ю.,  який проси ть надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 
що знаходиться у м.Почаїв, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123, 124 Земельного кодексу України, ЗУ 
«Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В II I’ I III II Л А:

1. Надати дозвіл ВАТ "Тернопільобленерго” на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0.0094 га на умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в м.Почаїв. 
вул. Волинська (ЗТП-207).

2. ВАТ “Тернопільобленерго” замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №220

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0095 га 
на умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та і силової енергії 
в м.Почаїв, ВАТ “Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ "Тернопільобленерго" гр. Юхимець
І.ІО., який просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 
що знаходиться у м.Почаїв, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123, 124 Земельного кодексу України. ЗУ 
«Про оренду землі», ст.50 ’Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А:

1. Надати дозвіл ВАТ "Тернопільобленерго" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0095 га на умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації 'та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в м.Почаїв. 
вул. Я.Мудрого (ЗТГІ-216).

2. ВАТ "Тернопільобленерго" замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, 'та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №221

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0131 га 
па умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енері її 
в м.Почаїв, ВАТ “Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ "Тернопільобленерго" гр. Юхимець
1.10.. який просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо і наведення земельної 
ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 
що знаходиться у м.Почаїв, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12.123, 124 Земельного кодексу України, ЗУ 
«Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокорис тування. 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИ л А:

1. Надати дозвіл ВАТ "Тернопільобленерго" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0131 га на умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в м.Почаїв. 
вул. Спортивна (ЗТП-317).

2. ВАТ ’Т'ернопільобленерго" замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 222

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0106 га 
на умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації га обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та і силової енері ії 
в с. Старий Тараж, ВАТ “Тернопільобленерго”

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго’' гр. Юхимець
І.Ю., який просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 
що знаходиться у с. Старий Тараж, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12.123. 124 Земельного кодексу 
України. ЗУ «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А:

1. Надати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0106 га на умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації -та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в с. 
Ст.Тараж, вул. Колгоспна (ЗТ! 1-343).

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

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування тери торії, будівництва, 
архітектури, охорщш-щіц/яток. історичного середовища.

А. М / р /

Капрічук O.M.V

Міськії В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26 » лютого 2021 року № 223

Про падання дозволу па розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0074 га 
па умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об'єктів передачі електричної та 'теплової енергії 
в с. Старий Почаїв, ВАТ “Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ "Тернопільобленерго” гр. Юхимець
1.10.. який просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 
що знаходиться у с.Старий Почаїв, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123. 124 Земельного кодексу 
України, ЗУ «Про оренду землі». ст.5() Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III И Я А:

1. Надати дозвіл ВАТ "Тернопільобленерго” на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0074 га на умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходи ться в с.Старий 
Почаїв, вул. Радивилівська (ЗТП-288).

2. ВАТ "Тернопільобленерго” замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, будівництва.

Капрічук О.М.

середовища.

В к о



від «26» лютого 2021 року №224

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ (КЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІІІІ1 ННЯ

Про надання дозволу па виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власності під польовими іорогами 
па герпторії Почаївської міської терн і оріальної громади 
в с. Лідихів IIII «АВ і Вектор»

Розглянувши клопотання директора І і <АВ Г Вектор» Мельничука Миколи 
Петровича про надання дозволу на виготовлення технічної докумен тації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами орієнтовною 
площею 20.50 га з метою передачі їх в оренду на тсри торії Почаївської міської 
територіальної громади в е. Лідихів Кременецького району Тернопільської області, 
керуючись стт 12. 79. 83. 122. 186 Земельного кодексу України. сі. 35. 37 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 21 Закону України «1 іро державний земельний кадастр». Порядком 
проведення інвентаризації земель. затвердженим Пос сановою Кабінету Міністрів України 
від 05.06.2019 року № 476. ст. 26 Закону України «І Іро місцеве самоврядування в Україні». 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з пи тань земельних 
відносин, природокористування. планування тсгітюрії. будівництва. архітектури. охорони 
пам'я гок, історичного середовища. Почаївська міська рада

/? II Р I III И 'II :

1. Дати дозвіл ПІ І «АВТ Вектор» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвеніаризації земельних ділянок під, польовими дорогами. розцінюваних 
у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг. що обмежують 
масив). орієнтовною площею 20.50 іа на території Почаївської міської терті юріальної 
громади в с. Лідихів Кременецького району Тернопільської області з метою передачі їх в 
оренду.

2. Зобов'язати ПП «АВТ Вектор» замовити виготовлення технічної документації із 
землеустрою в землевпорядній організації. яка маї відповідні дозволи (ліцензії) на виконання 
цих робіт.

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд ’та 
затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням ціною тішення покласти на пост ійну депутатську ком-ісію з
іуваїшя :і цінування території, будівництва.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 225

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в на 'турі (на місцевості) 
ПП «АВТ Вектор»

Керуючись ст. 26 її. 34. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)». Законом України N° 2498 VIII від 10.07.2018 року «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні», керуючись ст. 37-1 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання ПІ І 
«АВТ Вектор» «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва. архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И JI А :

1. Надати дозвіл ПП «АВ Т Вектор» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) орієнтовною площею 33,97 умовних кадастрових гектарів для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на леви гребу вані земельні частки (паї), які розташовані 
на території Почаївської міської територіальної громади в с. Лідихів Кременецької - о району 
Тернопільської області згідно з додатком.

2. Рекомендувати директору ПП «АВ Т Вектор» замовити в землевпорядній 
проектній організації виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на неви гребувані земельні частки (паї).

3. Після виготовлення та погодження вищевказаної документації, подати їх на 
затвердження з подальшою передачею в оренду земельних ділянок.

Міськ

4. Контроль- ЛЕг- виконанням даного рішення покласти на постій ну депутатську 
комісію з питань зємєльіціх відносин, природокористування. планування гери торії. 
будівний д.-архпсктури. рхо^ии пам'яток, історичного середовища.

•К п /-----------------

у О \

D Б І .,. d.
голова В.С.Бойко

Р А І*



від «26» лютого 2021 року № 226

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власност і під польовими дорогами 
на території Почаївської міської територіальної громади 
в с. Лідихів ТОВ «Західна агровиробнича компанія»

Розглянувши клопотання ТОВ «Західна агровиробнича компанія» про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок під польовими дорогами орієнтовною площею 2,98 га з метою передачі їх 
в оренду на території Почаївської міської територіальної громади в с. Лідихів 
Кременецького району Тернопільської області, керуючись ст. 12. 79. 83. 122. 1 86 Земельного 
кодексу України. ст. 35. 37 Закону України «Про землеустрій». ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр». Порядком проведення інвентаризації земель. затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року № 476. ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». враховуючи висновки 'та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин. природокористування. планування 
території, будівництва. архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Дати дозвіл ТОВ «Західна агровиробнича компанія» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими 
дорогами. розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім 
польових доріг. що обмежують масив). орієнтовною площею 2.98 га на території 
Почаївської міської територіальної громади в с. Лідихів Кременецького району 
Тернопільської області з метою передачі їх в оренду.

2. Зобов'язати ТОВ «Західна агровиробнича компанія» замовити виготовлення 
технічної документації із землеустрою в землевпорядній організації. яка має відповідні 
дозволи (ліцензії) на виконання цих робіт.

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 
затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносьш_»дцтиродокористування. планування території, будівництва, 
архітектури, охорони тоМніе " pijbro середовища.

»0МЄ^

Міський

( ',И<к’ЦЬКіі Н.1'

В.С.Бойко

.1 г



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ(КЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №227

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлечпія) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ГОВ «Західна агровиробнича компанія»

Керуючись ст. 26 її. 34, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)». Законом України К» 2498 VIII від 1 0.07.2018 року «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю. удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення. запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні», керуючись ст. 37-1 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання ГОВ 
«Західна агровиробнича компанія» «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)», враховуючи висновки га пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території. будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток. історичною середовища. Почаївська міська рада

В II РІПІ II Л А :

1. Надати дозвіл ГОВ «Західна агровпробнича компанія» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) орієнтовною площею 25.80 іа для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. які розташовані на 'території Почаївської міської 
територіальної громади в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області 
згідно з додатком.

2. Рекомендувати директору ГОВ «Західна агровпробнича компанія» замовити в 
землевпорядній проектній організації виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на невитребтувані земельні частки 
(паї).

3. Після виготовлення та погодження вищевказаної документації. подати їх на 
затвердження з подальшою передачею в оренду земельних ділянок.

4. Коїітрси^^гзйїщщконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
ь відиПрин. природокористування. планування території.

к^ормш4щм'яток. історичного середовища.будівництві

Міськії і

Олейнік М.Г

КОМІСІЮ

у А

В.С. Койко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 228

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
для будівництва індивідуального 
житлового будинку т’а об’єктів торгівлі 
в м. ІІочаїв, вул. Фабрична.

Розглянувши клопотання Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану забудови території для будівництва індивідуального 
житлового будинку та об'єктів торгівлі в м. Почаїв. вул. Фабрична, керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, сг. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
ст. 10, 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 року №' 555. «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні». Наказу Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення міс тобудівної документації, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В II Р I III И Л А :

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва 
індивідуального житлового будинку та об'єктів торгівлі в м. Почаїв, вул. Фабрична..

2. Замовником розроблення містобудівної документації, вказаної в п.1 визначити 
Почаївську міську раду.

3. Фінансування робіт но виготовленню детального плану провести за рахунок 
джерел не заборонених законом.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань земел.ьцих відносин/" природокористування, планування 
будівнцЦ-Tęą. архітегутуфи. охорони пам'яток, історичного середовища

території.

/f О А

В.С. Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «26» лютого 2021 року № 229

Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки
та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок 
площею 0,0471 га та площело 0,1540 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Злуки гр. Токарчук В.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Сагайдачного. 6, гр. Токарчук Віти 
Миколаївни, яка просить погодити межу земельної ділянки та надати дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Злуки, беручи до уваги акт 
погодження межі № 4 від 16.02.2021 р.. керуючись н.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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ И л А:

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин № 4 від 16.02.2021 року но обстеженню межі між земельними ділянками для 
ведення особистого селянського господарства гр. Токарчук Віти Миколаївни в м. 
Почаїв вул. Злуки, та суміжною земельною ділянкою гр. Андрійчука Михайла 
Івановича. (Обміри та графічні матеріали додаються).

2. Надати дозвіл гр. Токарчук Віті Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0.0471 га та площею 0.1540 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки. за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі рілля.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 230

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо відновлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1526 га та 0,0938 га в с. Комарин 
гр. ІІІилюку І.В.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин ір. Шилюка Івана Володимировича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
відновлення меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин. керуючись ст. 12.79.107,118.120.121.125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні"', ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки га пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська 
рада

В Н 1» І III Н JI А :

1. Надати дозвіл гр. Шилюку Івану Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо відновлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,1526 га та площею 0.0938 га в с. Комарин для ведення 
особистого селянського господарства.

Контроль за виконанням даного рішення покласти га постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №231

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.Лідихів, вул. Степана Бандери, гр. Батюх Д.В.

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів. вул. Героїв Небесної Сотні, 9. гр. Батюх 
Дмитра Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів. вул. 
Степана Бандери 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІ III И Л А:

1. Затвердити гр. Батюх Дмитру Васильовичу 'технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0540 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 
вул. Степана Бандери. землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Батюх Дмитру Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0540 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 
вул. Степана Бандери.

3. Зобов'язати гр. Батюх Дмитра Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань зеї 
будівництва,

Заревняк Д.В.

Міськиіі

п. природокористування, планування території, 
они памряток. історичного середовища.

7.Ф о$ ч г 
Zs о 5

В.С. Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №232

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 0,4452 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лідихів, гр. Дубинюку В.Д.

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів. вул. 1. Франка, 15, гр. Дубинюка Василя 
Дмитровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити гр. Дубинюку Василю Дмитровичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4452 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0546 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дубинюку Василю Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.4452 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0546 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів .

3. Зобов’язати гр. Дубинюка Василя Дмитровича зареєструвати речові права на
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного сере'довища.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 233

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в нагурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 'та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Лісна, 9, гр. 
Обшарській О.В.

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Лісна, 9, гр. Обшарської Олени Василівни, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в нагурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Лісна, 9, керуючись іі.а ч.І 
с г. .ст. 12,79,107,1 18, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування гсригорії, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. 1 Надати дозвіл гр. Обшарській Олені Василівні 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. Лідихів, вул. Лісна, 9, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
земельних щдпОГИтгї-^ііриродокорис гування, планування ісриічрії. будівниці на.

u , хХ ’74'

В. С. Бойко



від «26» лютого 2021 року № 234

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення 
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,3269 га
для ведення особистого
господарства в с. Лідихів,
гр. Кравець 1.1.

селянського

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів. вул. Центральна. 31, гр. Кравець Івана 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особис того селянського господарс тва в 
с. Лідихів, керуючись ст. 12.79.11 8.121.125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, и г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки 'та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В II І’ I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кравець Івану Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3269 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів. за рахунок земель не' наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарською призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'я ток, історичного середовища.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 235

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. Лідихів, вул. Цеп і ральна, 88, гр. 
Молінськьму В.Д.

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Центральна, 88, гр. Молінського Василя 
Дмитровича, 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. Лідихів, вул. Центральна. 88, 
керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,1 18. ч. 1,2 ст.120, п.г ч.І ст.12І 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам яток, історичного середовища . Почаївська міська рада

В И Р I III ИЛА:

І. Надати дозвіл гр. Молінському Василю Дмитровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 іа для будівництва 'та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Центральна, 88, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань

Заревняк А.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року А» 236

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівниціва га 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Підгірна, 9, і р. 
Кошіль В.І.

Розглянувши заяв\ жителя с. Лідихів. вул. Підгірна. 9 . гр. Кошіль Василя Івановича, 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. Лідихів. вул. Підгірна, 9 , 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища . Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кошіль Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост і) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лідихів. вул. Підгірна. 9. землі житловоїта громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з пи тань
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва.

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 237

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1629 і а в с. Лідихів
гр. Кошіль В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів гр. Кошіль Василя Івановича, 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. Лідихів. керуючись ст. 12,79,107,118.120,121,125.126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища . Почаївська 
міська рада

В И Р 1 НІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кошіль Василю Івановичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1629 га в с. Лідихів для ведення особистого селянською 
господарства.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бой ко

Зарсвняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 238

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 га 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лідихів, вул. І. Франка, 20, гр. 
Вовчок А.С.

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. і. Франка. 20, гр. Вовчок Антонівн Семенівни. 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної докумен тації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. І. Франка, 20, керуючись п.а
ч.І СТ..СТ. 12,79,107,1 18, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища . Почаївська міська рада

ВИРІ 111 И JI А :

Надати дозвіл гр. Вовчок Антоніні Семенівні 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. Лідихів, вул. І. Франка. 20 , землі житлової та грома іської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
території, будівництва.

В. С. Бойко

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «26» лютого 2021 року № 239

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4895 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, 
гр. Вовчок А.С.

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. І.Франка. 20. гр. Вовчок Антоніми 
Семенівни. яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Лідихів, керуючись ст.12,79,1 1 8,121,125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", и. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Вовчок Антоніні Семенівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.4895 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів. 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 земельних відносин. природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 240від « 26 » лютого 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівниціва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Мічуріна, 4 б, гр. 
Шелесту В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Мічуріна, 4 б, гр. Шелеста Василя Івановича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо всіановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Мічуріна, 4 б , керуючись п.а
ч.І СТ..СТ.12,79,107,1 18, ч.І,2 ст.І20. п.і 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 томильних відносин, 
природокористування, планування території, б) цвницгва. архітекту ри, охорони пам'яток, 
історичного середовища , Почаївська міська ра іа

В И Р I III Н Л А :

І. Надати дозвіл гр. Шелесту Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Мічуріна. 4 б, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

території, будівництва.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну дену ганську комісію з питань 

земельних відносин.^ природокористування, планування 
архітектури, охдрбші’нэдТй^к. історичного середовища.

у/тх?^ V---- А

Міський /подова

ЗаревнякА.В. і\

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІС ЬКА РАДА

ВОС Ь М Е С КЛ И К АII11Я
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року №241

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в пазурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площею 0,2769 га, площею 0,1176 га, площею 0,1399 га 
в с. Лідихів гр. Шелест В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів гр. ІІІе.іссз Василя Івановича, який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних (І.ІЯНОК в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, керуючись ст. 12.79.107,1 18.120,121,125.126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "І Іро місцеве самоврядування в Україні". 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища . Почаївська 
міська рада

В Н Р I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шелест Василю Івановичу па виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в пазурі (на 
місцевості) площею 0,2679 га. площею 0.1 176 га та площею 0.1.399 га в с. Лідихів для 
ведення особистого селянського господарства.

Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну дену датську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’я ток, історичного середовища.

В.С. Бойко

Заревняк А.В



від «26» лютого 2021 року №242

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) площечо 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
Перемоги, 11, гр. Шпаковській М.О.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перемоги. 1 1, гр. Шпаковської Марії 
Олексіївни, 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. 
Лосятин, вул. Перемоги. 11. та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І ст.81, іі.а ч.З ст. І 16 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 земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська 
рада

В И Р I III И JI А :

1. Затвердити гр. Шпаковській Марії Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0662 для 
будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги. 11. землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шпаковській Марії Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0662 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги. 1 1.

3. Зобов'язати гр. Шнаковську Марію Олексіївну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконд^нія-м.даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних' відн-осіїщ ^природокористування, планування території, 
будівпицівц. архітектури, ох'щр№никмі'ягок. історишюю середовища.

о \ 4. Ф

В.С. Бой ко



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «26» лютого 2021 року №243

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,4208 га для 
ведення особистого селянського
господарства в с. Лосятин, гр. 
Шпаковській М.О.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перемоги. 11, гр. Шпаковської Марії 
Олексіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин. та передати дані ділянки безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І ст.81. н.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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И JI А :
1. Затвердити гр. Шпаковській Марії Олексіївні гехнічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин в межах 
населеного пункту

- площею 0,0243 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0663;
- площею - 0.1065 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0666;

площею 0,1395 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0664і 
площею - 0.1505 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0665.

2. Передати гр. Шпаковській Марії Олексіївні безоплатно у власність земельні 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин в межах
населеного пункту

- площею - 0.0243 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0663;
- площею - 0.1065 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0666;

площею 0.1395 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0664:
- площею -0.1505 газа кадастровим номером 6123484700:02:01:0665.
3. Зобов'язати гр. Шпаковську Марію Олексіївну зареєструвати речові права на

у встановленому законодавством порядку.земельні ділянки
4. Контроль за виконащтлм.^щного рішення покласти на поспйну депутатську комісію 

з питань зулїелщния* іщдносин. иродокористування, планування території.
будівшпітва/.арХгкекТуу^Л-4 оро\і ам'я гок. історичного середовища.

//^с О
I І ' о І / г

Міський голова
СтахановЗЦ&УІВ. ]

X

В.С. Бой ко



від «26 » лютого 2021 року № 244

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМИ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проект}
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,2100 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в 
с. Лосятин, вул. Б.Хмельницького, 16 
гр. Голуб М.А.

Розглянувши заяву жительки смг. Смита Лубенського р-ну Рівненської обл. 
гр. Голуб Марії Анатоліївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в с. Лосятин, вул. Б.Хмельницького. 16 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність. керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І сг.81. іі.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 земельних 
відносин. природокористування. планування території. будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Затвердити гр. Голуб Марії Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.2100 га за кадастровим номером 
6123484700:01:001:0794 для будівництва і обслуговування житлового будинку. 
господарських будівель та споруд в с. Лосятин. вул. Б.Хмельницького. 16 
Кременецького р-ну Тернопільської обл.

2. Передати гр. Голуб Марії Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.2100 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0794 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку. господарських будівель та 
споруд в с. Лосятин. вул. Б.Хмельницького. 16 Кременецького р-ну Тернопільської
обл.

3. Зобов’язати гр. Голуб Марію Анатоліївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавс твом порядку.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від «26» лютого 2021 року №245

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,3798 га для ведення особистого 
селянського господарства в 
с. Лосятин, вул. Надрічна 
гр. Голуб О.Я.

Розглянувши заяву жителя с. Лося тип вул. Надрічна. 23 гр. Голуб Олександра 
Якубовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, вул. 
Надрічна 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Голуб Олександру Якубовичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0.3798 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0673 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, вул. Надрічна землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Голуб Олександру Якубовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.3798 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0673 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, вул. Надрічна.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань _ осин,
будівництва}

V

природокористування. планування території. 
пи/іам’яток. історичного середовища.

>1

Міськиї?/ гай11 Ну w [ 
С тахан о ваь й І\ В.

V '*/4052

В.С. Койко



УКРАЇНА
І К) Ч АЇВС Ь К А МІ ( • Ь К А РАДА

ВОСЬМЕС КЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 246

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення V 
власність земельної ділянки нлощело 0,4864 
га для ведення особистого селянської о 
господарства в с. Лосятин, вул. 
Б. Хмельницького гр. Оскалюк К.С.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Гната Голуба, 23 гр. Оскалюк 
Катерини Сергіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, вул. Б. Хмельницького, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В П Р I III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Оскалюк Катерині Сергіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4864 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, вул. Б. Хмельницького 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласт и на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 247

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, госіїддарських 
будівель і споруд в с. Валігури, вул. 
Ювілейна, 4, гр. Нацулі О.М.

Розглянувши заяву жителя с.Валігури. вул. Ювілейна.4. гр. Папули Олексія 
Михайловича, який просить затвердити 'технічну документацію, із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Валігури, вул. Ювілейна 4. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79,107,118, ч.1,2 ст.120. п.і 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 земельних відносин, 
природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И JI А :

Затвердити гр. Нацулі Олексію Михайловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0121 
для будівництва 'та обслуговування жиїловоіо будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Валігури. вул. Ювілейна. 4. землі житлової та громадської забудови в 
межах населеного пункту.
Передати гр. Нацулі Михайлу Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0121 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Валігури. вул. Ювілейна. 4.

3. Зобов'язати гр. Папулу Олексія Михайловича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
іриродокористування, планування -території, 
ам'яток, історичного середовища.

Зубкевич М Ф

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 248

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 
буднику, господарських будівель і споруд в с. 
Будки, пул. Радивилівська, 9, гр. Кубик А.Ф.

Розглянувши заяву жителя с.Будки, вул. Радивилівська, 9, гр. Кубик Анісії 
Федорівни, 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.Будки, вул.Радивилівська. 9. керуючись п.а ч.І ст..ст.12.79.107.118, ч.1,2 ст.120, н.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 земельних відносин, 
природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III II Л А :

1. Затвердити гр. Кубик Анісії Федорівні 'технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0366 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Будки, вул. Радивилівська, 9. землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кубик Аніс'ії Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0366 для 
будівництва 'та обслуговування житлового будинку', господарських будівель і 
споруд в с. Будки, вул. Радивилівська. 9.

3. Зобов'язати гр. Кубик Анісію Федорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянк’у у встановленому законодавством порядку.

4



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2021 року №249

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
всіановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Комарівка, вул. Тиха,15 
гр.Самойленко Т.С.

Розглянувши заяву жительки с.Комарівка. вул. Тиха, 15. гр. Самойленко Тетяни 
Євстафіївни, 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.Комарівка. вул.Тиха,15. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107.118. ч.1.2 
ст.120. п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, н.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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И РІІІІІІЛ А :

1. Надати дозвіл гр. Самойленко Тетяні Свстафіївні 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.Комарівка. вул. Тиха, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський
Зубкевич М.Ф.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2021р. № 250

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) площею 1,01умовних кадастрових 
Гектарів, згідно сертифіката ТР № 0059266 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської 
територіальної громади гр. Савчук О.В.

Розглянувши заяву жительки с.Будки, вул. Дружби. 60. гр. Савчук Ольги 
Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської М І Г. 
керуючись ст. 12.79,107.118.120.121.125.126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин. природокористування. планування території. будівництва. архітектури. охорони 
пам'яток. історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

Ił П 1» I III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Савчук Ользі Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 1.01 умовних кадастрових гектарів згідно 
сертифіката серії ТР №0059266 д ія ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. яка розташована на території Почаївської міської територіальної
громади.

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 251

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,5544 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, гр. Дубае Т.Б.

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Миру, 60, гр. Дубае Тетяни Богданівни, 
який просить затвердити проект землеус грою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянською господарства в с.Комарівка та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.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 землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні'', враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В И PI III ИЛА:

1. Затвердити гр. Дубае Тетяні Богданівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.5544 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0261 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дубае Тетяні Богданівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5544 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0261 для ведення 
особистого селянського господарства в с.Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Дубае Тетяні Богданівні зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну депутатськуг комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 252

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,7700 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с.Комарівка, гр. Благовірного Ф.І.

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 42, гр. Благовірного 
Федора Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану ділянку безоплатно 
у власність керуючись п.б ч.І ст. І 2, 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И JI А :

1. Затвердити гр. Благовірному Федору Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,7700 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0259, для ведення особистого селянського господарства у 
с.Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. 1 Предали гр. Благовірному Федору Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,7700 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0259. для 
ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Благовірного Федора Івановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань з відносин, природокористування, планування
території, будівниі окропи пам'яток, історичного середовища.

Міський го.Н(^з|
Зубкевич М.Ф.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2021 року № 253

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2766 га 
для ведення особистого селянського іосподарства 
в с.Валігури, гр.Заріїїніяк O.II.

Розглянувши заяву жительки с. Валігури. вул. Л.Українки. гр. Зарішняк Оксани 
Петрівни, яка просить затверди™ технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с.Валігури 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Зарішняк Оксані Петрівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.2766 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0114, для ведення 
особистого селянського господарства у с.Валігури. землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеною пункту.

2. Передати гр. Зарішняк Оксані Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2766 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0114, для ведення 
особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту в с. Валігури.

3. Зобов'язати гр. Зарішняк Оксану Петрівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням _даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питаща^Темїед відносин, природокористування, планування
території, буліів^^^їИфтттц&ірохорони пам'яток, історичного середовища.

Міський г В.С. Бойко

74052
/ЄРА

Зубкевич М.Ф.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 254

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,5225 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с.Валігури, гр. Зарішіїяк O.II.

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Лесі Українки. 11. гр. Зарішняк 
Оксани Петрівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с.Валігури. 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А:

1. Затвердити гр. Зарішняк Оксані Петрівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5225 га за кадастровим номером 
6123481000:03:001:0120 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Валігури, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зарішняк Оксані Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5225 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0120 для ведення 
особистого селянського господарства в с.Валігури.

3. Зобов’язати гр. Зарішняк Оксану Петрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавс твом порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань : 1°СИН> природокористування, планування території.
будівництвй^ЬЙїек^Р^'б^ ги і ток, історичного середовища.

" //c^Ż '■) о Z

и

МІСЬКИЙ ібуков

*00521 
k К Р А '

Зубкевич М.Ф
В.С. Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,3937 га та 0,3303га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Будки, гр. Кубик А.Ф.

Розглянувши заяву жительки с.Будки, вул. Радивилівська, 9. гр. Кубик Анісії 
Федорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с.Будки 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Затвердити гр. Кубик Анісії Федорівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3937 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0368, площею- 
0,3303 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0.367
для ведення особистого селянського господарства у с.Будки, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кубик Анісії Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.3937 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0.368 та площею - 
0,3303 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0367 для ведення 
особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту.

3. Зобов'язати гр.Кубик Анісію Федорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за
комісію з
території, J

іїліїям, даного рішення покласти на постійну депутатську 
М і г щдч ■^схі&.^ЇЯмх іудіюсии, природокористування, планування 
ПСа^т^ск^урй. охорони пам'яток, історичного середовища.

Зубкевич М.'ф. Ч



від «26» лютого 2021 року № 256

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ 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 Почаїв, вул. 
Лесі Українки, гр. Лесику М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв. вул. Лесі Українки. 1. гр. Лесика 
Михайла Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Почаїв. вул. Лесі Українки, 1. 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, сг.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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Лесику Михайлу Васильовичу 'технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1037 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв. вул. Лесі Українки. 1. землі житлової 'та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Лесику Михайлу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1037 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв. вул. Лесі Українки. 1.

3. Зобов'язати гр . Лесика Михайла Васильовича зареєструвати речоїіі права па земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

то рішення покласти на постійну депутатську комісію з

Совбецька H.P.

4. Контроль з 
питань з 
будівництв

природокористування. планування території, 
і пам'яток, історичного середовища.
ІІ-х

Міський В.С.Бойко



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 257

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2605 і а для 
ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Лесику М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 1. Лесика Михайла 
Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити гр. Лесику Михайлу Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2605 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1046 для 
ведення особистого селянського господарства у с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Лесику Михайлу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2605 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1046 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв. вул. Лесі Українки.

3. Зобов'язати гр. Лесика Михайла Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С.Бой ко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в оренду площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Старин 
Почаїв, вул. Кіндратюки, 34, гр. Чорнобай В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки. 34. гр. Чорнобая 
Віктора Васильовича, який просить затвердити технічну докумен тацію 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 Почаїв. 
вул. Кіндратюки, 34. та передати дану ділянку в оренду, керуючись п.б ч.І ст. 12, гьб ч.І 
ст.81. п.1,2 ст. 93. 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища . Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :
1. Затвердити гр. Чорнобаю Віктору Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в оренду терміном на 1 рік площею 0.2500 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1009 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки. 34, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Чорнобаю Віктору Васильовичу в оренду, терміном на 1 рік земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1009 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 34.

3. Встановити ставку орендної пати у розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.

4. Зобов'язати гр. Чорнобая Віктора Васильовича заключній договір оренди з міською 
радою.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
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Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж іемельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. 
Лісовики, 24 гр. Стравінській Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36А. гр. Стравінської 
Лариси Василівни, 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 Почаїв. 
вул. Лісовики, 24, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища . Почаївська міська рада

ВИРІ НІ И Л А :

1. Затвердити гр. Стравінській Ларисі Василівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1016 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Лісовики. 24. землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Стравінській Ларисі Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1016 для будівництва 
■та обслуговування жи тловото будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
І Іочаїв. вул. Лісовики, 24.

о3. Зобов'язати гр. Стравінську Ларису Василівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за в т 
питань 
будівництв

Совбецька H.I’.

Міськи

р рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування території, 

м ' я гок, історичного середовища.

4.

В.С.Бойко



від «26» лютого 2021 року № 260

УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2600 та для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Сгарнії Почаїв, вул. Лісовики 
і р. Стравінській Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська. 36А, ір. Стравінської 
Лариси Василівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв. вул. 
Лісовики, 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 Ліро місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. І Іочаївська міська рада

В И Р І ПІ ИЛА:

1. Затвердити гр. Стравінській Ларисі Василівні проект’ землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.2600 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1026 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Лісовики, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Стравінській Ларисі Василівні безоплатно у власність земельну' ділянку 
площею 0,2600 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1026 для ведення 
особистого селянського господарства в в с. Старий Почаїв. вул. Лісовики.

3. Зобов'язати гр. Стравінську Ларису’ Василівну зареєструвати речові права на
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин. природокористування. планування території,

корони/Лам. яток. історичного середовища.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВС ЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ГРІ ГЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердженим технічної докумен гації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж (СМОЛЬНОЇ 
ділянки в натурі (на місцевоеті) площею 0,2300 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Сгарнії ІІочаїв, вул. 
Озеро, 19 гр. Фосвцовій Л.Я.

Розглянувши заяву жительки м. ІІочаїв. вул. ІЗоз'сднання. 5 кв.З, гр. Фосвцової Любов 
Яківни, 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 ІІочаїв. 
вул. Озеро. 19. та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. н.б
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст. 126 Земельною 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'я ток, історичного середовища . І Іочаївська міська рада

В И Р I ill И JIA :

1. Затвердити гр. Фосвцовій Любові Яківні технічну докумен тацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2300 га за кадастровим номером 6123487800:02:002:0007 для будівниціва та 
обслуговування житлового будинку, і оснодарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв. вул. Озеро, 19. землі житлової за громадської забудови, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр. Фосвцовій Любові Яківні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.2300 га за кадастровим номером 6123487800:02:002:0007 для будівництва 
та обслуговування житлового будинкх. господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв. вул. Озеро. 19.

3. Зобов'язати гр. Фосвцову Любов Яківну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

В.С.Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,5370 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв, вул. Озеро 
і р. Фоевцовій Л.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Роз'єднання. 5 кв.З. гр. Фоєвцової Любов 
Яківни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв. вул. Озеро. 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 земельних відносин. 
природокористування. планування 'території. будівництва. архітектури. охорони пам'яток. 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И Л Л :

1. Затвердити гр. Фоевцовій Любові Яківні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.5370 га за кадастровим номером 
6123487800:02:002:0008 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв. вул. Озеро. землі сільськогосподарського призначення. в межах населеного 
пункту.

2. Передати Фоевцовій Любові Яківні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0.5370 га за кадастровим номером 6123487800:02:002:0008 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв. вул. Озеро.

3. Зобов'язати гр. Фоевцову Любов Яківну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території.

Совбеиька 11.1’



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 263

Про затвердження технічної документації із юмлеусірою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 та для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,2719 та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, гр. Стельмащук В.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 61, гр. Стельмащук 
Валентини Андріївни, 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 та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, та передати дані ділянки 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч. 1 ст. 12, п.б ч. І ст.8І, п.а ч.З ст. І 16 ст. 125, ст. 126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землсустрій", іі.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні'', враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архі тектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И РИПИ Л А :

1. Затвердити гр. Стельмащук Валентині Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 
площею 0,5219 га. З них:

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:0011047 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв. 
вул. Радивилівська. 61. землі житлової та і ромадської забудови, в межах населеного 
пункту;
площею 0,2719 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1045 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Стельмащук Валентині Андріївні безоплатно у власність земельні ділянки 
загальною площею 0,5219 га. З них:

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1047 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв. 
вул. Радивилівська, 61, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту:
площею 0,2719 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1045 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв. вул. Радивилівська, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

3. Зобов'язати гр. Стельмащук Валентину Андріївну зареєструвати речові права на земельні
ділянки у встановленому_законодавством порядку.

4. Контроль за вико ~ тішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
ге.мельних Віді,и^р^ црирецр§0р гыя. планування території, будівництва, архітектури.

Кф и ч нОЦИгуі реЭД в и и га.охорони пам /ті
hІ 5 * І К

В.С. Бойко
1 ІО ї 1 * * * ІІ

Міський lWi>Ba ч
Совбецька Н.І*. \\ ""

*7<0:
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної докумен тації із землеуст рою 
щодо встановлення (відновлення) меж іе.мельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1998 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий ІІочаїв, вул. 
Копані, 16, гр. Дарчун J.I.

Розглянувши заяву жительки м. ІІочаїв, вул. Злуки. 59. гр. Дарчун Інни Ігорівни, 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 ІІочаїв. вул. Копані. 16. та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І ст.81. н.а ч.З 
ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
Н.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ 111 ИЛА:

1. Затвердити гр. Дарчун Інні Ігорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0.1998 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1034 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
ІІочаїв. вул. Копані. 16, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр. Дарчун Інні Ііорівні безоплаїно у власність земельну ділянку площею 
0.1998 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1034 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
ІІочаїв, вул. Копані, 16.

3. Зобов'язати гр. Дарчун Іішу Порівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 
у встановленому законодавством порядку.

к(. овбецька 11 I

М і с ь к и (і Д 0.ii о ціпЬ') В. С. Бо й ко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІІІН ' ПНЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площею 
0,1700 і а та площею 0,2840 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий ІІочаїв, 
гр. Дарчун 1.1.

Розглянувши заяву жительки м. ІІочаїв. вул. Звуки. 59 гр. Дарчун Інни Ігорівни, яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистою селянського господарства в с. Старий ІІочаїв. та передати дані ділянки 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І сг. 12. п.б ч.І сг.81. п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", н.34 ч.І ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити! гр. Дарчун Інні Ігорівні проект' землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистою селянського господарства, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, загальною площею 
0.4540 га. З них:
площею 0,1700 га за кадастровим номером 612.3487800:02:001:1051 в с. Старий 
ІІочаїв. вул. Копані;
площею 0,2840 га за кадастровим номером 6123487800:02:002:0009 в с. Старий 
Почаїв. вул. Озеро.

2. Передати гр. Дарчун Інні Ігорівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0.4540 га. З них: 
площею 0,1700 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1051 в с. Старий 
ІІочаїв, вул. Копані;
площею 0,2840 га за кадастровим номером 6123487800:02:002:0009 в с. Старий 
1 Іочаїв. вул. Озеро.

3. Зобов'язати гр. Дарчун Інну Ігорівну зареєструвати речові права на земельні ділянки у 
встановленому законодавством порядку.

Контроль за вик 
питань 3' 
будівництв

ц....м^„..^го рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
Хрпродокористуг ання, планування території, 

нам ’ яток. історичного середовища.

Міський

Совбецька І І.Р.

4.

В.С. Бойко

, ^<0521’



від «26» лютого 2021 року № 266

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження «Переліку земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, 
які підлягають продажу на території 
Почаївської міської територіальної громади»

Керуючись ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сг. 
12, 123, 124, 128 Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про 
оцінку земель», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу на території Почаївської міської територіальної громади», 
згідно додатку.

2. Провести експертно-грошову оцінку земельної ділянки площею 4.3240 га за 
кадастровим номером 6123488200:01:001:2572 в с. Старий Гараж.

3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на 
сесію Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В. С. Бойко



Додаток І до рішення №
від 26 лютого 202! року третьої сесії

Перелік 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

які підлягають продажу на земельних торгах

№ 
п/п

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Площа, га Місцезнаходження 
земельної ділянки

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки

1 6123488200:01:001:2572 4,3240 С. Старий Гараж Землі запасу 
(земельні 

ділянки кожної 
категорії 

земель, які не 
надані у 

власність або 
користування 
громадянам чи 

юридичним 
особам

Секретар міської ради С.М.Мамчур

/1



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2021 року № 191

Про за твердження легального план) 
території земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового 
буднику, господарських будівель і а 
споруд в м. Почаїв Кременецької о району 
Тернопільської області, гр. Галанець А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вуя. Злуки. 55''И8, гр. 1 плавець Аріема 
Сергійовича, який просить затверди їй детальний план ісриюрії тоді) зміни цільовою 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, і осподарських 
будівель та споруд в м. Почаїв, керуючись ст, 19. 20. 186. 186-1 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україііі'2 сг. 50 Закон} 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний каласір". 
Закону України "Про державну реєсірацію речових прав на нерухоме майно і а їх обіяжснь". 
враховуючи висновки та пропозиції постійної леї їх і атської комісії з пп і ані. земельних 
відносин, природокористування, планування тсриіорії. будівництва, архіїскіури. охорони 
пам'яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІШИ Л А :

1. Затвердити і р. Галан цю Артему Сергійовичу детальний план 'території земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жиїловою будинку, іосподарських 
будівель та споруд. площею 0.0651 га за кадас і ровим номером 
6123410500:02:001:0317 зі зміною цільового призначення із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва і обслуговувашія 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 1 Іочаїв.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин. природокористування. планування терп горії. 
будівниі го середовиша.

Міській В.С. Бойко


