
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬРМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року

Про затвердження 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 Ст. Тараж, вул. Резніка, 37 
гр. Рущинському В.Ф.

№ 967

Розглянувши заяву жителя с. Ст. Тараж вул. Резніка, 37, гр. Рущинського В.Ф., 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. Ст. Тараж вул. Резніка, 37 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Рущинському Володимиру Феодосійовичу технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123488200:02:001:0275 у 
с. Ст. Тараж вул. Резніка, 37, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Рущинському Володимиру Феодосійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж вул. Резніка, 37.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, д^іжектури^-земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища^. ^

Міський голова і 1 В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 жовтня 2017 року № 9 6 #

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Тараж, вул. Резніка, 
гр. Рущинському В.Ф.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Рущинського В.Ф., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Резніка та передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр, Рущинському Володимиру Феодосійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,2725 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0274 в с.' 
Старий Тараж, вул. Резніка; площею 0,0439 га за кадастровим номером 
6123488200:01:001:2515 в с. Старий Тараж, вул. Резніка та площею 0,7127 га за 
кадастровим номером 6123488200:01:001:2516 в с. Старий Тараж для ведення 
особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Рущинському Володимиру Феодосійовичу безоплатно у власність 
земельні ділянки площею 0,2725 га, площею 0,0439 га в с. Ст. Тараж, вул. Резніка та 
площею 0,7127 га для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Тараж. 3

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А

порядку.

мельних

Міський головаі В.С.Бойко



І

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № 9/99

Про затвердження 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. Комарин, вул. Шевченка, 40 
гр. Сіморі В.М.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Шевченка, 40, гр. Сімори В.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 40 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради'

1. Затвердити гр. Сіморі Варварі Миколаївні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123488200:02:001:0278 у 
с. Комарин, вул. Шевченка, 40, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Варварі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 40.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування^;аі^іїе^їур^<^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовцйЙ^1 '

В И Р І Ш И Л А :

порядку. 4

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № О

Про затвердження 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. Вишнева, 32 
гр. Антощук Т.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 32, гр. Антощук Т.П., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Вишнева, 32 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст, 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Антощук Тетяні Пилипівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3720 у 
м. Почаїв, вул. Вишнева, 32, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Антощук Тетяні Пилипівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Вишнева, 32.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місто буду вання^а^Аїтекту^йи^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № 0 * ? /

Про затвердження 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. Шатківського, 10а 
гр. Барановській А.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шатківського , 10а, гр. Барановської 
А.І., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шатківського, 10а та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Барановській Аллі Іванівні документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3718 у м. Почаїв, вул. 
Шатківського, 10а, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Барановській Аллі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шатківського, 10а.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, демельпих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, : ;;\

М ІС Ь К И Й  ГОЛОВІ; В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сонячна, 36 
гр. Білецькій Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сонячна, 36, гр. Білецькій Т.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 36 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Білецькій Тетяні Михайлівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3728 у 
м. Почаїв, вул. Сонячна, 36, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Білецькій Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 36.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, щхіїєктшш, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.; у г '!

з

В И Р І Ш И Л А

порядку.

Міський голові В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
й і і

Від «12»  жовтня 2017 року , № у

Про надання дозволу 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. Волинська, 16 
гр. Волошин І.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Волинська, 16 гр. Волошин І.С., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Волинська, 16, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Волошину Івану Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 16.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серсдовищцС; \  *■

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ★

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Волинська, гр. Волошин І.С.

№ 9 М

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Волинська, 16, гр. Волоші^н І.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, 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", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Волошину Івану Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0822 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Волинська.

2. Термін дії данного рішення один рік з моменту його прийняття. і

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № 975
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної Д ІЛ Я Н К И  у власність ДЛ Я  і. 

ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Чайковського, гр. Гуменюк І.Р

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул, ГагарІна, 2а, гр. Гуменюк І.Р., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Чайковського,' 
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", 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Гуменюк Інні Ростиславівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1292 та для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Чайковського, за рахунок 
земель попереднього землекористувача померлого чоловіка Гуменюк Юрія Ілліча, які 
були наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул, Чайковського, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2, Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року №

Про надання дозволу 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. Шкільна, 31 
гр. ГусарукЛ-К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шкільна, 31 гр. Гусарук Л.К., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва таї 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 31, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Гусарук Любов Костянтинівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0826 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 31.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

Міський голоіва В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № 977
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. їїочаїв вул. Шкільна, гр. Гусарук Л.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шкільна, 31, 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.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Гусарук Любов Костянтинівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1664 га в м, 
Почаїв вул. Шкільна для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель попереднього землекористувача померлого Тичковського Костянтина 
Яковича, які були наданні йому в користування для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Шкільна в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «12»  жовтня 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Березина, 32 
гр. Ковальській О.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 32, гр. Ковальської О.К., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 32 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Ковальській Олесі Кирилівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0973 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3717 у 
м. Почаїв, вул. Березина, 32, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Ковальській Олесі Кирилівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0973 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 32.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного шшення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування,. ар^тек^ри, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ' ^

Міський голова В.С.Бойко

№ 9 $  8



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № 9 9 9

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Козак С.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 20, гр. Козак С.І., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова та передати дану 
ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Козак Софії Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3458 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3597 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Козак Софії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3458 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Гайова.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну .депутатську 
комісію з питань містобудування^,арщтретури, земельних відносин та охорони

В И Р І Ш И Л А :

порядку. 4

навколишнього природного

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «12»  жовтня 2017 року

Про надання дозволу 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. Плетянка, 43 
гр. Костюк М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Плетянка, 43, гр. Костюк М.В., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Плятянка, 43, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр, Костюк Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 43.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектурщ^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. '

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сонячна, 11а 
гр. Кравчук С.О.

№

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Сонячна, 11а гр. Кравчук С.О., 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. 
Сонячна, 11а, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Кравчук Світлані Олексіївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м, Почаїв, вул. Сонячна, 11 а.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рііпейня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, дрхітектто^ ;земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова ; В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року №

Про надання дозволу 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. Бригадна, 42 
гр. МартинюкК.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Бригадна, 42 гр. Мартинюк К.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 42, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Мартинюк Ксенії Павлівні 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. Бригадна, 42.

2. Термін дії даного рішення одид рік з моменту його прийняття.

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

/З

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № З

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Галицька, 6 
гр. Онук Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Галицька, 6 гр. Онук Л.В., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Галицька, 6, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Онук Лідії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 6.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішеі£ня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектурр^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Галицька, гр. Онук Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Галицька, 6, яка просить надати дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою' щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Галицька, 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", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Онук Лідії Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0473 га в м. Почаїв вул. 
Галицька для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
попереднього землекористувача померлого батька Легкуна Василя Івановича, які були 
наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв вул. Галицька, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття,

3. Контроль за виконанням, даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудувамля, архітектурщдячсльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. : ...

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року №

Про затвердження 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. Плетянка, 28 
гр. Пастух Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сонячна, 36, гр. Пастух Н.В., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 28 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Пастух Наталії Віталіївні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3727 у м. Почаїв, вул. 
Плетянка, 28, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пастух Наталії Віталіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 28.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного рішеийя покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архідектур^зсмельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко



и

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № Ш

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Сітко Г.І.

Розглянувши заяву жителя м. Вінниця вул. О. Пчілки, 13, гр. Сітко Г.І., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки із земель особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул: 
Дружби, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сітко Григорію Івановичу проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки із земель особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 0,1737 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0177 в м. Почаїв, вул. Дружби, 2

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобу рхітектури, земельних відносин та охорони
навколишнього природноп ца;

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова/ В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року №

Про затвердження 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. Шевченка, 12а 
гр. Смітюх А.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 12а, гр. Смітюх А.П., 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. Шевченка, 12а та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради.

1. Затвердити гр. Смітюх Антоніні Парфеніївні технічну документацію Із землеустрої
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0692 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3725 у 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 12а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Смітюх Антоніні Парфеніївні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0692 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 12а.

.і

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку. 4

4. Контроль за виконання! 
питань містобудування, 
природного середовища.

лрйрїюкласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року

Про надання дозволу 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. Суворова, 20 
гр. Сороці З.А.

№ 9£*

Розглянувши заяву жительки м. Свалява вул. Київська, 8 кв.7 гр. Сороки З.А., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 20, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Сороці Зінаїді Антонівні 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. Суворова, 20.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архйектури,/д©^ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, с: ... -

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № Уо?

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення1 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шатківського, 5 
гр. Фарині Л.Л.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шатківського, 10а, гр. Фарини Л.Л., 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. Шатківського, 5 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Фарині Лідії Леонтіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0836 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3719 у м. Почаїв, вул. 
Шатківського, 5, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Фарині Лідії Леонтіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0836 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шатківського, 5.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного,рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, Д)?х)тщтури^зЬ^ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ..у л

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № 9$ о
Про затвердження 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. Бригадна, 7 
гр. Шевчук О.В.

Розглянувши заяву жительки с. Шпиколоси, гр. Шевчук О.В., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 7 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Шевчук Ользі Володимирівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3726 у 
м. Почаїв, вул. Бригадна, 7, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Шевчук Ользі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 7. 3

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. "  ‘ покласти на постійну депутатську комісію з
;льних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова ; { ( В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12»  жовтня 2017 року № УЗл

Про внесення змін в п.1 рішення 
№490 від 16.09.2016р. 11 сесії 
Почаївської міської ради

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Радивилівська, 38, гр. Капрічук А.В., 
який просить внести зміни в п.1 рішення № 490 від 16.09.2016р. 11 сесії Почаївської 
міської ради, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, "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 містобудівної документації», сесія Почаївської міської ради

і

В И Р І Ш И Л А :
4*

1. Внести зміни в п.1 рішення № 490 від 16.09.2016р. 11 сесії Почаївської міської ради 
доповнивши перелік земельних ділянок на які надається дозвіл на розробку 
детального плану території такою земельною ділянкою: 6123410500:02:001:1843 
площею 0,3006 га (власник-Капрічук Андрій Володимирович).

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

Міський голода В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № 992
Про затвердження детального плану 
території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв 
вул. Чайковського, гр. Шмигельській М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Галицька, 20, гр. Шмигельській М.П., 
яка просить затвердити детальний план території на будівництво житлового будинку по 
зміні цільового призначення власної земельної ділянки із ведення особистого селянського 
господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. Чайковського, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "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 містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шмигельській Марії Петрівні детальний план території на 
будівництво житлового будинку по зміні цільового призначення земельної ділянки 
із ведення особистого селянського господарства під землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 
0,0538 га за кадастровим номером: 6123410500:02:001:3673 в м. Почаїв, вул. 
Чайковського. 2

2. Контроль за виконанням даного рцнецня покласти на постійну ‘ депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного’ середшшша.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № 99$
Про затвердження 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. Наливайка, 58 
гр. Демчук Л.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 58, гр. Демчук Л.П., 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. Наливайка, 58 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Демчук Любов Пентелеймонівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3790 у 
м. Почаїв, вул. Наливайка, 58, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Демчук Любов Пантелеймонівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 58. 3

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням.; (а н ош рі ще пня покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И  ЛА:

порядку.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року

Про внесення змін в п.1 рішення 
№317 від 12.04.2016р. п’ятої сесії 
Почаївської міської ради

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шкільна, 37, гр. Івлєвої Марфи 
Онисимівни, яка просить внести зміни в п.1 рішення № 317 від 12.04.2016р. п’ятої сесії 
Почаївської міської ради, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в п.1 рішення № 317 від 12.04,2016р. п’ятої сесії Почаївської міської 
ради змінивши площу земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства з «0,2369 га» на «0,2205 га».

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

Міський голова В.С.Бойко



и
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № 9^
Про надання дозволу 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. Суворова, 29 
гр. Сохацькому В.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Суворова, 29 гр. Сохацького В.П., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 29, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Сохацькому Валерію Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0782 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 29.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектуріСземель!іих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. , ; /

Міський В.С.Бойко

В И Р І Ш И Л А :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року

Про затвердження 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. Промислова, 21, гр. Шевчук М.Й.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Промислова, 21, гр. Шевчук М.И., 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 м. Почаїв, вул. Промислова, 21 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :
1. Вважати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0738 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Промислова, 21 матеріалами інвентаризації, що проведені на даній земельній 
ділянці інженером-землевпорядником В.А. Василюком.

2. Затвердити матеріали інвентаризації земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Промислова, 
21, площею 0,0738 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.

3. Затвердити гр. Шевчуку Миколі Йосиповичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0738 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3577 у 
м. Почаїв, вул. Промислова, 21, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

4. Передати гр. Шевчуку Миколі Йосиповичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0738 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Промислова, 21.

5. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектур^^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища; ^

V - ' /

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 жовтня 2017 року № 991
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв вул. Шкільна, гр. Романюк Л.У.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Шкільна, 14 гр. Романюк Л.У., 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. Шкільна та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

1. Вважати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2695 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна матеріалами 
інвентаризації, що проведені на даній земельній ділянці інженером-землевпорядником 
Гончарук К.П.

2. Затвердити матеріали інвентаризації земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Шкільна 
площею 0,2695 га для ведення особистого селянського господарства.

3. Затвердити гр. Романюк Лонгіну Ульяновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2695 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3560 в м. Почаїв вул. 
Шкільна для ведення особистого селянського господарства, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

4. Передати гр. Романюк Лонгіну Ульяновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2695 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Шкільна.

5. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

6. Контроль з виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архі гектурги^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко

В И Р І Ш И Л А :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року №

Про надання дозволу 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. Суворова, 2а 
гр. Бондару С.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Суворова, 2а гр. Бондара С.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Суворова, 2а, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бондару Святославу Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова 2 а ,.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття,

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітскіо^ррі^сме.іьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голову В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № 999
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 46 
гр. Струкало В.І.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 46, гр. Струкало В.І., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 46 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Струкало Валентині Іполітівна технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3788 у 
с. Затишшя, вул.Зелена, 46, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Струкало Валентині Іполітівна безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 46. 3

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

питань містобудування, архітектур зльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища,

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58 
гр. Сіморі Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 58, гр. Сімори Л.С., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сіморі Лідії Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0769 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3396 у м. Почаїв, вул. 
Кременецька, 58, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Лідії Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0769 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № /  о  о  /

Про затвердження 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. Козацька, 4 
гр. Нівігловській Н.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Козацька , 4, гр. Нівігловської Н.А., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька,4 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Нівігловській Надії Анатоліївні документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3723 у м. Почаїв, вул. 
Козацька, 4, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Нівігловській Надії Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 4.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного гящення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, а|>хіт^е^ри, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № /002

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Кухаревич В.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 80а, гр. Кухаревич В.О., 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька 
та передати дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Кухаревич Варварі Омелянівні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2449 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3794 для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кухаревич Варварі Омелянівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2449 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька. 3

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

4, Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

комісію з питань 
навколишнього при

земельних відносин та охорони

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № / 003
Про затвердження 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. М.Вовчка, 13 
гр. Королюк С.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 13, гр. Королюк С.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 13 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Королюк Світлані Миколаївні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3789 у 
м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 13, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр, Королюк Світлані Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка,!3.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням данрго рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітсктуриГзе^іельпих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища,

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року №

Про затвердження 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. Г руш енського,22 
гр. Бойко П.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського , 22, гр. Бойко П.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Грушевського , 22 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бойко Павлу Ігоровичу документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3721 у м. Почаїв, вул. 
Грушевського , 22, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бойко Павлу Ігоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Грушевського , 22 .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного^рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архїтеі$тури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища:

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № * Є/Уй

Про затвердження 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. По чаїв, вул. Монастирська,9 
гр. Бойко І.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Монастирська , 9, гр. Бойко І.Д., 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. Монастирська , 9 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бойко Ігору Дмитровичу документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3722 у м. Почаїв, вул. 
Монастирська , 9, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бойко Ігору Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Монастирська , 9 .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » жовтня 2017 року № /О  Об

Про затвердження 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. Липова ,32 
гр. Бойко А.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Монастирська , 9, гр. Бойко А.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова , 32 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст, 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бойко Андрію Ігоровичу документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3791 у м. Почаїв, вул. 
Липова ,32, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бойко Андрію Ігоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 32 .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітскт^рй, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища,0

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № 1 0 0  7

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

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 1 гр. Ботвінко І.П., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 1, 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Ботвінко Ірині Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 1.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

Міський голову В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12» жовтня 2017 року № / 190 $

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Ботвінко П.М.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 1, який просить надати дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя вул. Зелена, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ботвінко Петру Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4658 га в с. 
затишшя, вул. Зелена для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель попереднього землекористувача померлої Гонтарук Марії Родіонівної, які були 
наданні в користування для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя вул. Зелена в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування; архітектури,^^е5юл ьн их відносин та охорони навколишнього 
природного середовища^

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Грушевського, гр. Купецькій В.О.

№ /005

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Грушевського, 21а, гр. Купецької В.О., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського, 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", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Купецькій Валентині Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0501га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Грушевського.

2. Термін дії данного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

Міський голова
'.-і

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № /О/О

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Липова, гр. Рожик О.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Стефаника, 31, який просить надати дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Липова, 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", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

1. Надати дозвіл гр. Рожик Олександру Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0359 га в м. Почаїв вул. 
Липова для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
попереднього землекористувача померлої Рожик Надії Іванівни, які були наданні їй в 
користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Липова в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № /& /^
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення власної земельної ділянки
із земель для ведення особистого селянського
господарства в землі для індивідуального садівництва
в с. Затишшя вул. Зелена, гр. Фандалюк 1.1.

Розглянувши заяву жительки с. Діброва вул. Теплична,7а гр. Фандалюк 1.1., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель особистого селянського господарства в землі для 
індивідуального садівництва в с. Затишшя вул. Зелена, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 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", сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Фандалюк Інні Іванівні проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель особистого селянського 
господарства в землі для індивідуального садівництва площею 0,1400 га за 
кадастровим номером 6123410500:01:002:0016 в с. Затишшя вул. Зелена.

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

Міський головц В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № / 0 / 2

Про внесення змін в рішення
№ 114 від 30.12.2015р.
першої сесії По наївсь кої міської ради

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Квіткова, 15, які просять внести зміни 
в рішення № 114 від 30.12.2015р. першої сесії Почаївської міської ради, керуючись 
Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
"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 містобудівної документації, сесія міської 
ради

1. Внести зміни в рішення № 114 від 30.12.2015р. першої сесії Почаївської міської ради 
виклавши пункт 1 рішення в наступній редакції: «Надати дозвіл на розроблення 
детального плану забудови території під будівництво та обслуговування групи 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Наливайка, орієнтовною площею 0,12 га в тому 
числі для забудови орієнтовною площею 0,0602 га.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунального комунальної власності, промисловості,

В И Р І Ш И Л А :

підприємництва, транспо]

МІСЬКИЙ го л о в а В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № /0 /3

Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м.Почаїв по вул.ЛосятинськаДа

Керуючись ст. 12, п.2 ч.2, ч.б ст.79-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні », п.й ч.2 ст. 25, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, забезпечення наповнення 
місцевого бюджету задля потреб громади, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки в м.Почаїв по вул.Лосятинська, 1а за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0380 площею 0,6650 га, землі несільськогосподарського 
призначення, що використовуються в комерційних цілях, шляхом виокремлення 
окремої земельної ділянки, необхідної для обслуговування майна, яке належить ПАТ 
«Українська енергетична група».

2. Почаївському міському голові в місячний строк здійснити усі необхідні дії для 
реалізації п.1 даного рішення.

3. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м.Почаїв по вул.Лосятинська, 1а проінформувати депутатів ради для 
подальшого вирішення питання щодо надання у власність чи користування 
виокремленої земельної ділянки. 4

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

Міський голова В.С.Бойко



і

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «12»  жовтня 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в м. Почаїв, вул. Макаренка, 
гр. Зінкевичу Ф.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М. Рожко, 2 кв. 6 гр. Зінкевича Ф.С., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Макаренка, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Зінкевичу Федору Семеновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0506 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3561 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв вул. Макаренка, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр, Зінкевичу Федору Семеновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0506 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Макаренка.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку. 4

4. Контроль за виконанням даного ріщ^нйЛ покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектура, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища./

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«12» жовтня 2017 року № І0І6
м. Почаїв

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
за перше півріччя 2017року

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного 
кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт «Про виконання міського бюджету за перше 
півріччя 2017 року» по доходах в сумі 22958901 гривня та по видатках в 
сумі -  22044197 гривень:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі -  
22564735 гривень та по видатках в сумі -  19683899 гривень (додаток № 1).

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі 
394166 гривні та по щдатках в сумі -  2360298 гривень (додаток № 2).

Міський гоіюЕіа В.С. Бойко

Боцюк ОТ. <



ЗВІТ
про виконання міського бю дж ету за ! півріччя 2017 року (загальний фонд)

Додаток № 1 
до рішення сесії міської 
від 12 жовтня 2017 № І 0 і £

грн.

ккд ДОХОДИ
Затверджено 
на рік з ураху 

ванням змін

Затверджено 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період

% викона 
ння

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток 5520000 2680000 3812414 142,25
13000000 Рентна плата 0 0 12458 0,00
14020000 Акцизний податок 4100000 2040000 2220710 108,86
18010000 Податок на майно, земельний податок 1110000 389900 787954 202,09
18030000 Туристичний збір 0 0 12292 0,00
18050000 Єдиний податок 2270000 1122100 1248203 111,24
21080000 Інші надходження 0 0 2616 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі 440000 220000 495088 225,04

Всього власних доходів 13440000 6452000 8591735 133Д6
41020100 Базова дотація 4350500 2053500 2175500 105,94
41020200 Додаткова дот ація 2986400 1493400 1493400 100,00
41033900 Освітня субвенція 10962800 6752400 6752400 100,00
41034200 Медична субвенція 7104300 3551700 3551700 100,00
41033200 Субвенція на розвиток інфрастр. 0 0 0 0,00

ВСЬОГО 38844000 20303000 22564735 111Д4
грн.

Код програ 
мної

класифікації
ВИДАТКИ

Затверджено 
на рік з ураху 

ванням змін

Затверджено 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період

% викона 
ння

110170 Органи місцевого сам оврядування 2925200 1371300 1255452 91,6



111000 Освіта 20302700 11388300 10956988 96,2
того Дошкільна освіта 3970000 2028300 1790495 88,3
111020 Загальноосвітні школи 15256700 8811400 8638156 98,0
111090 Позашкільні заклади освіти 1064000 538800 522810 97,0
111150 Інші заклади і заходи пїслядипломн. освіти 8300 6100 5527 90,6
111230 Надання допомоги дітям-сиротам 3700 3700 0 0,0
113000 Соцзахист та соцзабезпечення 160000 108000 36500 33,8
113160 Оздоровлення та відпочинок дітей 60000 60000 0 0,0
113400 Інші видатки на соцзахист населення 100000 48000 36500 76,0
114000 Культура і м истецтво 4956700 2404500 2188732 91,0
114030 Філармонії, музичні колективи 100000 38900 8019 20,6
114060 Бібліотеки 630000 302400 281296 93,0
114070 Музеї і виставки 810000 388800 375889 96,7
114090 Палаци, будинки культури, клуби 1270000 625000 508069 81,3
114100 Школи естетичного виховання 2146700 1049400 1015459 96,8
115014 Проведення навч.-трен.зборів І зм агань 30000 11200 2530 22,6
116000 Ж итлово-ком унальне господарство 2300000 918300 918252 100,0
116650 Благоустрій міст, сіл, селищ 1770000 801500 801500 100,0
170703 Ремонт та утримання автом. доріг 530000 116800 116752 100,0
118000 Видатки не віднесені до основних груп 8364100 4342100 4325447 99,6
118370 Субвенція з місц.бюджету держбюджету 0 0 0 0,0
118390 Медична субвенція 7104300 3551700 3551700 100,0
118600 Інші видатки 79000 38400 21747 56,6
118800 Інші субвенції 1180800 752000 752000 100,0

Усього видатків 39038700 20543700 19683901 95,8

Секретар міської ради В.Я. Уйван



ЗВІТ

Додаток № 2 
до рішення сесії міської 
від 12 жовтня 2017 № Ю ! і

про виконання міського бю дж ету за І півріччя 2017 року (спеціальний фонд)

грн

ККД ДОХОДИ
Затверджено 
на рік з ураху 

ванням змін

Виконано за 
звітний 
період

% вико 

нання

19010000 Екологічний податок 0 10123 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження 0 37215 0,00
24060000 Інші надходження 0 1310 0,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розв.інфр. 0 35905 0,00

25000000 Власні надходж ення 1017700 314456 30,90
33010000 Кошти від продаж у землі 0 32372 0,00

Всього доходів 1017700 394166 38,73

ВСЬОГО 1017700 394166 38,73

грн.
Код програ 

мної
класифікації

ВИДАТКИ
Затверджено 
на рік з ураху 

ванням змін

Виконано за 
звітний 

період

% вико 
нання

110170 Органи місцевого сам оврядування 421100 389272 92,44
111000 Освіта 2477740 347387 14,02



т о ю Дошкільна освіта 328240 165998 50,57
111020 Загальноосвітні школи 2149500 181389 8,44
111090 Позашкільні заклади освіти 0 0 0
114000 Культура і м истецтво 103786 60078 57,89
114060 Бібліотеки 0 0 0
114070 Музеї і виставки 6600 6088 92,24
114090 Палаци, будинки культури, клуби 3986 3982 99,90
114100 Школи естетичного виховання 93200 50008 53,66
150000 Капітальні видатки 29155 0 0,00
116310 Капітальне будівництво 8280 0 0,00
116430 Розробка схем та проектів рішень 20875 0 0,00
116650 Ремонт та утримання автом. доріг 0 0 0
117470 Внески органів місц.самовр.в статутний кап. 1567000 1566600 99,97

Усього видатків 4598781 2363337 51,39

Секретар міської ради В .Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«12» жовтня 2017 року № /

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2017рік

Розглянувши висновок фінансового відділу Почаївської міської ради про 
перевиконання міського бюджету за 9 місяців поточного року та пропозиції 
головного розпорядника коштів міського бюджету, відповідно до статей 78, 97 
Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 
рік на 1050900 гривень за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 
236700 гривень;

земельного податку з юридичних осіб на суму 195000 гривень;
земельного податку з фізичних осіб на суму 80000 гривень;
єдиного податку з фізичних осіб на суму 135000 гривень;
надходження від орендної плати за користування цілісними 

майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності на суму 39300 гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 364900 гривень.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 
рік за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 
бюджету на 628000 гривень:

2.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 628000 грн.
з них на:
• оплату праці 568000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111010 «Дошкільна освіта» 240000 грн.
КГЖВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 255500 грн.



КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти» 64700 грн.

КПКВ 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу» 7800 грн.

• поточні видатки 44000 гри-
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 36700 грн.

КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти» 7300 грн.

• капітальні видатки 16000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0118370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів», на 
програму сприяння поліції у  підвищенні р івня безпеки громадян на території 
П очаївської м іської об 'єднаної територіальної громади Кременецького району, 
Тернопільської області на 2017-2018 роки  16000 грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2017 рік за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 422900 гривень, з них:

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 
бюджету -  58000 гривень;

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад -  364900 
гривень.

3.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 422900 грн.
з них на:
• капітальні видатки 422900 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 58000 грн.

КПКВ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території» 364900 грн.

4. Збільшити обсяг доходів бюджету розвитку (спеціального фонду) 
міського бюджету на 2017 рік на 7298Ö0 гривень за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад.

5. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) 
міського бюджету на 2017 рік на 729800 гривень:

5.1. Почаївська міська рада



729800 грн.Збільшити асигнування на
з них на:
• капітальні видатки 729800 гри.
в тому числі:
КГЖВ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території» 6458 грн.
КПКВ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 600000 грн.
КГЖВ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 123342 грн.

6. Затвердити Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток № 2 до 
рішення Почаївської міської ради від 18.08.2017 № 900) у новій редакції.

7. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 
«Про міський бюджет на 2017 рік»), замінивши цифри кодів фінансування 208400 
«Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом з 
мінус 1871700 на мінус 2266600, за спеціальним фондом -  з 1871700 на 2266600, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 1871700 на 2266600.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 
будуть проводитися за рахунок коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду 
міського бюджету (додаток 6 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 
2016 року № 634 «Про міський бюджет на 2017 рік»), згідно з додатком 1.

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 7 до 
рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 «Про міський 
бюджет на 2017 рік»), згідно з додатком 2.

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

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.і.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

« 12 » жовтня 2017 року №

Про затвердження Програми 
« Попередження надзвичайних 
ситуацій та забезпечення пожежної 
і техногенної безпеки на території 
Почаївськоїміської об9єднаної 
територіальної громади на 
2018-2019 роки»

Розглянувши лист РВ У ДСНС України у Тернопільській області № 16\345 від 
27.09.2017р.,з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та 
ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій,відповідно до вимог Кодексу 
цивільного захисту, п.22 ст, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,сесія міської ради

ВИ РІШ И ЛА :

1 .Затвердити Програму «Попередження надзвичайних ситуацій та 
забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки», згідно додаткуі до цього 
рішення.

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

Міський голова В.С. Бойко

Коношевська М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2017 року № %

Про затвердження переліку проектів, які 
, реалізовуватимуться у 2017 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2016 року № 200 «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410 «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік проектів Почаївської міської ради, які 
реалізовуватимуться в 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету’ місцевим бюджетам на формування Інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад з обсягом фінансування 1372,955 тис. грн., в тому числі 
за рахунок субвенції 1094,7 тис. грн., згідно додатку 1.

2. Встановити, що розпорядником субвенції є Почаївська міська рада.
3. Розпоряднику субвенції щомісячно до 5 числа подавати інформацію 

про стан використання субвенції в розрізі проектів, що фінансуються за її 
рахунок, Мїнрегіону.

4. Контроль за виконаним цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічі^ш^розвитку, інвестицій та бюджету

Міський голова
у \ ■ • ■ ^  ■

Чубик А.В.

В.С.Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
від «12» жовтня 2017 р. № 4 0 ! $

Перелік проектів, які реалізовуватимуться у 2017 році за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. «Капітальний ремонт тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв
Кременецького району», загальною вартістю -  401,597 тис. грн.

2. «Придбання спецтехніки (трактора) для Почаївського ККП», загальною 
вартістю 600,00 тис. грн.

3. «Реконструкція електричних мереж 0,22 кВ для підключення
електроустановок вуличного освітлення в с. Комарин Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади Тернопільської області», загальною вартістю 
222,942 тис. грн.

4. «Реконструкція електричних мереж 0,22 кВ для підключення
електроустановок вуличного освітлення у с.Старий Тараж Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади Тернопільської області», загальною вартістю 
148,416 тис. грн.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

* Від «12» жовтня 2017 року № ІФ/$

Про затвердження Програми 
розвитку Почаївського 
історико-художнього музею на 
період до 2020 року

З метою створення умов для розвитку культури та музейної справи у 
Почаївській МОТТ, відповідно до вимог «Порядку розроблення та виконання 
місцевих цільових програм», затвердженого рішенням сесії Почаївської міської 
ради №792 від 12.04.2017 р., враховуючи лист директора Почаївського історико- 
художнього музею №563 від 31.08.2017 р., керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку Почаївського історико-художнього музею 
на період до 2020 року згідно додатку 1 до даного рішення.

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

Чубик А.В. £

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «12» жовтня 2017 року № ІС2~0

Про затвердження Програми 
розвитку туризму у 
Почаївській міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2018-2019 роки

З метою сприяння розвитку туризму в Почаївській міській об’єднаній 
територіальній громаді, покращення туристичної привабливості території, 
відповідно до п.22 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку туризму у Почаївській міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2018 -2019 роки, згідно додатку.

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

Міський голова ; В.С.Бойко
і■іЧубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 12 » жовтня 2017 року № №2 {

Про затвердження 
вартості гарячого харчування 
учнів в загальноосвітніх навчальних 
закладах Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 навчальний рік

Врахувавши інформацію директора Почаївської ЗОШ 1-І 11 ступенів 
Кухаревич Варвари Омелянівни, директора Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. Курача 
Станіслава Йосиповича, завідувачки Затишанської ЗОШ І ст. Волянюк Юлії 
Василівни про вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади та 
подані ними розрахунки, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 рік у розмірі до 15 (п’ятнадцяти) грн. за один комплексний обід, в 
тому числі за кошти освітньої субвенції та за кошти батьків.

2, У разі зміни вартості продуктів харчування або у разі зміни інших 
умов, які можуть впливати на вартість такого обіду, сесія міської ради може 
переглядати затверджену вартість комплексного гарячого обіду.

2. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на директора 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич Варвару Омелянівну, директора 
Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. Курача Станіслава Йосиповича, завідувачку 
Затишанської ЗОШ І ст. Волянюк Юлію Василівну.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань соціально-економічно: інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С.БОЙКО
Петровський О.Н, <



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «12» жовтня 2017 року № /Ш

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №1 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Бричковському Ігору Миколайовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Бричковського Ігора Миколайовича від 05.10.2017р. № 925, щодо надання дозволу на 
приватизацію квартири №1 у багатоквартирному житловому будинку по вул. М.Рожко, 2, яка 
перебуває на балансі Почаївського ККП і є комунальною власністю територіальної громади м. 
Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити трьохкімнатну квартиру №1, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2017р.

2. Надати дозвіл гр. Бричковському Ігору Миколайовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №1 в багатоквартирному житловому будинку, що 
розташований за адресою: вул. М.Рожко, 2, м. Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

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

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

Міський голова В.С. БОЙКО
Максимчук С.В. /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 жовтня 2017 року № / 0 ,1 3

Про створення комісії щодо визначення 
стану та оцінки нежитлового приміщення 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши заяву ФО-П Шаховала Павла Володимировича № 866 від 15.09.2017р., 
беручи до уваги п. 6.9. договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р., зареєстрованого в 
реєстрі за № 1455, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія 
Почаївської міської ради:

В И Р І Ш И Л А :

1. Створити комісію щодо визначення стану та оцінки, ознайомлення з проектом 
реконструкції нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, площею 
421,1 м2, що належить на праві договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р.ФО-П 
Шаховалу Павлу Володимировичу

2. До складу комісії включити спеціалістів із спеціалізованої будівельно-ліцензійної 
організації, працівників апарату Почаївської міської ради, членів постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, ФО-П Шаховала П.В.

3. Комісії, вказаній у п.1 даного рішення визначити стан нежитлового приміщення по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв, площею 421,1 м2, що належить на праві договору оренди 
нерухомого майна від 01.12.20 Ібр.ФО-П ПІаховалу Павлу Володимировичу, 
ознайомитися з проектом реконструкції та скласти відповідний Акт, який долучити до 
договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р.

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

Міський голова В.С. БОЙКО
Максим чу к С.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ГЇЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від «12» жовтня 2017 року №  ̂02. Ч

Про укладення додаткової 
угоди до договору № лєМ 
від 26 грудня 2016 року

Розглянувши лист адміністрації РКЗ «Кременецький ЦПМСД» №330 
від 26.06.2017 року щодо сприяння у виділенні коштів на придбання 
комп’ютерного обладнання для АЗПСМ м. Почаїв, враховуючи довідку про 
використання коштів на оплату комунальних послуг АЗПСМ м. Почаїв, беручи 
до уваги пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, керуючись Бюджетним кодексом України, 

• Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Укласти додаткову угоду №1до договору №Д>^від 26 грудня 2016 року 
про передачу, приймання видатків іншої субвенції з Почаївського міського 
бюджету, до Кременецького районного бюджету, щодо уточнення напрямків 
використання коштів субвенції.

2. Затвердити текст додаткової угоди №1 до договору №і ^ 'від 26 грудня 
2016 року про передачу, приймання видатків іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до.Кременецького районного бюджету, згідно додатку.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати додаткову угоду №1
до договору від 26 грудня 2016 року про передачу, приймання видатків
іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету.

4. Контроль за виконанняіуґданого рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічікщгрозвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С.Бойко,

іЧубик А.В.



Додаток 1 
до рішення сесії 

№/£#4від «12»жовтня 2017 року

ДОДАТКОВА УГОДА №1

До договору № ^&від 26 грудня 2016 року про передачу, приймання видатків іншої 
субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

м. Почаїв «___» жовтня 2017 року

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка Василя 
Сергійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
однієї сторони та Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з другої сторони, (разом - Сторони), відповідно до ст.93, ст.101 
Бюджетного кодексу України, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди внести наступні зміни та доповнення до договору від
26 грудня 2016 року про передачу, приймання видатків іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету (далі по 
тексту «Договір») :

- п.2.2. розділу 2 Договору, викласти у наступній редакції:
«Отримувач субвенції зобов’язується здійснити фінансування видатків на 
покриття витрат за енергоносії та комунальні послуги закладами охорони здоров’я 
на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 600000 
(шістсот тисяч) гривень.
- розділ 2 Договору доповнити пунктом 2.3. наступного змісту:
«Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати кошти у сумі 50000 (п’ятдесят 
тисяч) гривень на капітальні видатки для придбання п’яти комп’ютерів (ноутбуків) 
для потреб АЗПСМ м. Почаїв.

2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними та діють до кінця терміну дії

3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання обома сторонами

4. Додаткова угода складена у двох автентичних примірниках для кожної із сторін та 
діє до кінця поточного бюджетного року.

Договору.

Договору.

Юридичні адреси сторін

47025 м. Почаїв 47000 м. Кременець 

вул. Шевченка, 56 

Кременецька районна рада 

голова Кременецької районної ради

Бойко _В.А. Стефанський



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

. СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «12» жовтня 2017 року № /

Про затвердження 
положення про 
користування 
об’єктами благоустрою 
комунальної власності

На виконання вимог ч.І ст. 40 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», керуючись ч.2 ст.19, ч.І ст.144 Конституції України, 
ст.26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності», з 
врахуванням правил благоустрою, санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ, сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про користування об’єктами благоустрою 
комуналбної власності на території м. Почаїв (додаток 1).

2. Внести зміни до Положення про порядок розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Почаїв та 
викласти в реакції згідно додатку 2 . •

3. Затвердити типовий договір щодо пайової участі в користуванні 
об’єктом благоустрою (додаток 3).

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

Міський голова В. С. Бойко


