
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВЯТА СЕСІЯ

Рішення
«20» квітня 2018 року №

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Бюджетного Кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік в сумі 352848 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету станом на 01 січня 2018 року:

1.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 344210 гри.

з них на:
• оплату праці 60000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 60000 грн.
• поточні видатки 284210 грн.
в тому числі:
КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 250000 грн.
КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 11210 грн.
з них:
Кременецькому районному бюджету -  11210 грн.
КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 23000 грн.
з них на:
-  програму підтримки державної політики у  сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів Управління Державної казначейської служби 
України у Кременецькому районі Тернопільської області на 2015-2019 роки 23000 
гривень.

1.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 8638 грн.

з них на:
• поточні видатки 8638 грн.
в тому числі:



КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 8638 грн.

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) в сумі 274000 гривень за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду міського бюджету станом на 01 січня 2018 року:

2.1. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 274000 грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

3. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 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 1206600 на мінус 1480600, за спеціальним фондом -  з 1206600 на 1480600, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 1206600 на 1480600.

4. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету 
(додаток 6 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 рік», згідно з додатком 1.

5. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році (додаток 7 до 
рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 «Про міський 
бюджет на 2018 рік»), згідно з додатком 2.

з них на:
• капітальні видатки
в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

274000 грн.

10000 грн.

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 264000 грн.

В.С. Бойко
о



Додаток № 1
до рішення міської ради від 20.04.2018 №

"Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
гри

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів'

Код
ТПКВКМБ

/
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до 
проектно- кошторисної 

документації тощо

Загальний
обсяг

фінансуваннн 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'сктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершен ня 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Затверджено
Уточнення +, Разом видатків 

на поточний рік

0100000 Міська рада (головнийрозпорядник) 1 725 642,0 0,0 1 725 642,0

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 1 725 642,0 0,0 1 725 642,0

0110150 0150 0111

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

Капітальні вкладення 32 000,0 32 000,0

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації Капітальні вкладення
60 000,0 60 000,0

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

Капітальні вкладення 17 000,0 17 000,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку 500 000,0 500 000,0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Виготовлення проекту землеустрою , 
щодо встановлення меж сіл Ст. Тараж  та 
Комарин

100 000,0 100 000,0

Виготовлення технічної документації з 
інвентаризації земель

67 000,0 67 000,0

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

Розроблення генерального плану 
м. Почаїв

398 142,0 398 142,0

0117461 7461 0456
У тримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорож ньої інфраструктури за рахунок кош тів місцевого 
бюДЖ£Т^_

Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Лосятинська 281 500,0 281 500,0

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарю вання

Капітальні вкладення 270 000,0 270 000,0

0600000
Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

1 499 040,0 1 255 000,0 274 000,0 1 529 000,0

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

1 499 040,0 1 255 000,0 274 000,0 1 529 000,0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищ ах, селах, об 'єднаних 
територіальних г]іом ад ах__

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611010 1010 0910 Надання дош кільної освіти Капітальні вкладення 10 000,0 10 000,0

0611020 1020 0921

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

Капітальний ремонт ЗОШ 1-3 ст. з 
використанням енергозберігаючих 
технологій (Блок Б) 1 499 040,0 1 235 000,0 264 000,0 1 499 000,0

В сього------- Ь--------------------------------------------------------
1 499 040 2 980 642 274 000 3 254 642

Секретар міської ради

\

В.Я. Уйван

1



Додаток № 2
до рішення міської ради від 20.04.2018 №

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік'

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2018 році1

грн

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
.місцевих 

бюджетів2

КодТПКВКМБ
/

ТКВКБМС3
код ФКВКБ4

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

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Разом загальний 
та спеціальний 

фонди

01 ОПІКИ) М іськ а рада (головнийрозпорядник) 23 000,0 0,0 23 000,0

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 23 000,0 0,0 23 000,0

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

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

23 000,0 23 000,0

0600000 Відділ освіти міської ради (головний розпорядник) 0,0 264 000,0 264 000,0

0610000 Відділ освіт и міської ради (відповідальний виконавець) 0,0
264 000 ,0 264 000,0

0611020 1020 0921

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

Впровадження та застосування енергоефективних та 
енергозберігаючих заходів у закладах освіти 
Почаївської мотг на 2017-2019 роки 0,0 264 000,0 264 000,0

В с ь о го 23 000,0 264 000 ,0 287 000,0

Секретар міської ради В.Я. Уйван

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 20 » квітня 2018 року № /2  ^6

Про затвердження 
Програми щодо забезпечення 
заходів обороноздатності Держави 
на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2019 роки

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №29 від 14 
березня 2018 року, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення організації мобілізаційних заходів на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, спрямованих на 
підвищення обороноздатності Держави, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму щодо забезпечення заходів обороноздатності 
Держави на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2019 роки згідно додатку 1.

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

к і с/ /  'И
у/7<У с 

Міський голова
И

Чубик А.В. 
Бондар Г.В^

Ах

В.С.Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
№ І2 (/6  від «20» квітня 2018 р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1
—  
Назва програми Програма щодо забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на 
території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2019 роки

2 Ініціатор розроблення Програми Кременецький об'єднаний міський 
військовий комісаріат

Л0 Дата, номер і назва розпорядчого документа 
на підставі якого розроблено програму

Рішення виконавчого комітету №29 
від 14 березня 2018 року

4 Розробник Програми Виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

5 Співрозробник Програми Кременецький об'єднаний міський 
військовий комісаріат

6 Відповідальний виконавець програми Кременецький об’єднаний міський 
військовий комісаріат

7 Учасники Програми Виконавчий комітет Почаївської 
міської ради, Почаївська міська рада. 
Кременецький об'єднаний міський 
військовий комісаріат, Почаївський 
комбінат комунальних підприємств

8 Термін реалізації Програми 2018 р.-2019 р.
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми
Місцевий бюджет Почаївської 
МОТГ

10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми

40,00 тис. грн..

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 

21.10.1993 (із змінами та доповненнями) встановлені правові основи 
мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначені засади організації 
цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування щодо здійснення мобілізаційних заходів.

Розпорядженням Президента України від 16 травня 2005 року 
№1043/2005-рп «Про заходи щодо переходу підрозділів Збройних Сил України 
до комплектування військовослужбовцями за контрактом», Державною 
програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, 
затвердженою указом Президента України від 22.03.2017 № 73/2017, листами 
Першого заступника Глави Адміністрації Президента України від 05 лютого 
2016 року №03-01/255 та обласної державної адміністрації від 09.03.2016 №02- 
1185/18-22 визначені завдання для органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо призову громадян на службу за контрактом.

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 
25.03.1992 та постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002р. №352-



2002-п «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 
громадян на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 
службу за контрактом», порядок призову і проходження військової служби 
за призовом осіб офіцерського складу встановлений наказом Міністерства 
оборони України від 10.04.2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про 
організацію виконання Положення про проходження громадянами України 
військової служби у Збройних Силах України» визначені основні завдання 
військових комісаріатів у забезпеченні захисту Вітчизни, її незалежності та 
територіальної цілісності, проходження військової служби, правове 
регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження 
органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних 
дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на 
військову службу, призову на збори з резервістами та взаємодії військових 
комісаріатів з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне 
забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби і 
виконанням військового обов’язку.

Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат 
відповідно до Положення про військові комісаріати, покладено ряд основних 
завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному 
функціонуванні системи військового обліку, бронювання 
військовозобов’язаних на воєнний час, забезпеченні . належних умов 
функціонування призовної комісії, медичного персоналу та достатньому 
фінансуванні.

Незважаючи на низький рівень фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення, існуючі проблеми Кременецьким об’єднаним міським військовим 
комісаріатом спільно з місцевими органами виконавчої влади було здійснено 
необхідні заходи, спрямовані на виконання законів України «Про внесення змін 
до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
«Про військовий обов’язок та військову службу».

Однак, повністю вирішити питання підготовки молоді до військової 
служби, мобілізації військовозобов’язаних до Збройних Сил України, ведення 
військового обліку, медичного огляду громадян, призову на строкову військову 
службу та військову службу за контрактом, відправки призовників та 
військовозобов’язаних до обласного збірного пункту в м. Тернопіль, осіб 
офіцерського складу, які призвані на дійсну військову службу до місць несення 
служби у бойових частинах, а резервістів - у військові частини та полігони в 
сучасних складних економічних умовах без фінансування із місцевого бюджету 
неможливо.

3. Визначення мети програми
Основною метою програми є:

- підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату на 
належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

- здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб 
Кременецького ОМВК з метою підтримання боєздатності та ефективного 
виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності 
України;



- підвищення ролі місцевих органів місцевого самоврядування в 
проведенні військово-облікової роботи на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, залучення до комплектування військ 
мобілізаційних ресурсів та резерву в повному обсязі, що дасть змогу якісного 
комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 
молодим поповненням під час призовів громадян на строкову військову 
службу, осіб офіцерського складу та військовозобов’язаних для проходження 
служби за контрактом в Збройних Силах України;

- координація спільних зусиль районної виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднаного міського військового комісаріату, 
правоохоронних органів та галузі охорони здоров’я з метою належного 
матеріально-технічного забезпечення для організації роботи призовної дільниці 
та проведення мобілізаційної підготовки;

- вирішення проблеми забезпечення паливно-мастильними матеріалами та 
транспортом для оповіщення військовозобов’язаних, резервістів та 
призовників, доставки їх до обласного збірного пункту в м. Тернопіль та у 
військові частини.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ 
ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів міського 
бюджету Почаївської МОТГ. Розпорядником коштів з виконання програми є 
Почаївська міська рада. Відповідальним за цільове використання коштів є 
Кременецький ОМВК.

Всього на реалізацію програми на 2018 - 2019 роки необхідно 40 тис. 
гривень, в тому числі - 20 тисяч гривень на 2018 рік.

Показники програми при необхідності можуть коригуватися у випадках:
- зміни кількості населених пунктів, які обслуговуються військовим 

комісаріатом;
- під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та 

соціальних умов, тощо).

Ресурсне забезпечення програми
____ _______________ _______________ (тис, гривень)

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання програми

2018 рік 2019 рік •
Усього витрат 
на виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі:

20 20 40

Місцевий бюджет 20 20 40

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями програми є:
- забезпечення паливно-мастильними матеріалами Кременецький 

об’єднаний міський військовий комісаріат для поставки людських і 
транспортних ресурсів у військові організаційні структури;



- забезпечення постійного контролю і надання дієвої допомоги 
Кременецькому ОМВК в організації мобілізаційної, допризовної підготовки, 
проведення призову в районі та залучення на військову службу за контрактом;

- утримання транспортних засобів об’єднаного міського військового 
комісаріату в належних технічних умовах та створення резерву паливно- 
мастильних матеріалів для забезпечення готовності їх до експлуатації та 
доставки призовників та військовозобов’язаних на збірні пункти та у військові 
частини Збройних Сил України;

- здійснення заходів щодо забезпечення Кременецького ОМВК бланками, 
журналами та іншими канцтоварами;

- сприяння у належній роботі Кременецького об’єднаного міського 
військового комісаріату під час мобілізаційних заходів;

- врахування державних, громадських та приватних-інтересів під час 
призову громадян України на строкову військову службу, осіб офіцерського 
складу, призов на збори резервістів до лав Збройних Сил України;

- проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого 
значення;

- організація широкомасштабних заходів із популяризації та залученню 
громадян на військову службу за контрактом, проведення офіційних виступів, 
звернень у районних засобах масової інформації.

Очікувані результати в ході реалізації програми:
- забезпечення своєчасної часткової мобілізації;
- підтримання системи управління району у готовності до роботи в 

умовах переведення військ на воєнний режим;
- забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які 

призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у 
військові частини;

- підготовка органів державної влади та місцевого самоврядування до 
мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;

- виконання мобілізаційних . завдань підприємствами, установами, 
організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни;

- виконання планового завдання по залученню на військову службу за 
контрактом;

- забезпечення створення матеріально-технічного резерву;
- здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з 

порушенням нормальних умов життя населення.
- якісна мобілізаційна підготовка населення і транспортних ресурсів;
- підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову 

військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням;
- забезпечення своєчасного та якісного оповіщення осіб офіцерського 

складу та їх призов на військову службу;
- забезпечення своєчасного та якісного оповіщення резервістів та їх 

призов на військові збори;
- забезпечення підготовки та формування управлінь кадрів батальйонів 

ТРО та їх розміщення;
- підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення 

можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни;



- активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України -  
конституційний обов’язок кожного її громадянина;

- створення резерву паливно-мастильних матеріалів та доставка 
військовозобов’язаних до військового комісаріату, на збірні пункти та військові 
частини Збройних Сил України;

- забезпечення постійного контролю за проведенням мобілізації в районі;
- всебічне забезпечення заходів з популяризації та залученню громадян на 

військову службу за контрактом;
забезпечення об’єднаного міського військового комісаріату 

канцелярською продукцією, друк агітаційних матеріалів.

6. Напрями діяльності та заходи програми
Основні напрямами діяльності та заходи програми відображені в додатку 

до програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація, безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених 

програмою, підготовка інформацій та звітів про стан виконання програмних 
завдань покладається на Кременецьким об’єднаним військовим комісаріатом. 
Щорічно до 20 січня забезпечується відповідне інформування Почаївської 
міської ради про виконання заходів програми

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток до програми

№
з/п

Назва напрямку 
діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк
ІИІ KOI 1

а
пня

заходу

Виконавці
Джерела
фінансу

вання

Обсяг
фінансування 

(вартість), 
тис. гривень

Очікуваний
результат

2018 2019
1 Організація допризовної 

підготовки, проведення 
заходів військово 
патріотичного виховання 
молоді та приписка 
юнаків до призовної 
дільниці

І Іридбання канцелярських 
товарів, маркованої продукції, 
паперу, заправки картриджів;

2018-
2019

Кременецький ОМВК Місцевий
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
заходів 

допризовної 
підготовки в 
1 Іочаївській 

МОТГ

2 Організація призову 
громадян на строкову 
військову службу та 
призов офіцерів запасу 
на обов'язкову військову 
службу в ЗСУ га ІВФ

І Іридбання канцелярських 
товарів, маркованої продукції, 
паперу, заправки картриджів;

Друк агітаційних матеріалів 
(банерів, плакатів, листівок);

Придбання паливно- 
мастильних матеріалів для 
своєчасного проведення 
оповіщення, розшуку та 
доставки призовників та 
офіцерів запасу на призовну 
дільницю, збірний пункт та 
військові частини;

2018-
2019

Кременецький ОМВК Місцевий
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
проведення 

заходів призову 
громадян 

в ЗСУ та ІВФ в 
1 Іочаївській 

МОТГ

3 Організація відбору 
громадян на військову 
службу за контрактом в 
ЗСУ

Придбання канцелярських 
товарів, заправки картриджів;

Друк агітаційних матеріалів 
(банерів, плакатів, листівок);

Придбання паливно- 
мастильних матеріалів для 
проведення заходів 
агітаційно-рекламно- 
вербувальної роботи та 
своєчасної доставки 
кандидатів до військових 
частини;

2018-
2019

Кременецький ОМВК Місцевий
бюджет

7,5 7,5 Забезпечення 
проведення 

заходів відбору 
громадян на 

військову 
службу за 

контрактом 
в ЗСУ в 

І Іочаївській 
МОТГ



4

5~

Організація проведення 
заходів мобілізаційної 
підготовки та мобілізації 
на території громади;

І Іридбання канцелярських
товарів, маркованої продукції,
паперу, заправки картриджів;

•

Придбання паливно- 
мастильних матеріалів для 
про веде ПНЯ ІПДГОТОВЧИX 
заходів мобілізації та 
своєчасного проведення 
оповіщення, розшуку та 
доставки людських і 
транспортних ресурсів на 
збірний пункт та військові 
частини;

2018-
2019

Кременецький ОМВК Місцевий
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення
проведення

заходів
мобілізаційної 
підготовки та 
мобілізації в 
Почаївській 

МОТГ.

Організація проведення 
заходів територіальної 
оборони на території 
громади;

Придбання канцелярських 
товарів, маркованої продукції, 
паперу, заправки картриджів;

Придбання паливно- 
мастильних матеріалів для 
проведення заходів 
територіальної оборони, 
проведення щомісячного 
єдиного стрілецького дня, 
формування батальйону 
резерву, загонів оборони, 
проведення навчань;

2018-
2019

Кременецький ОМВК Місцевий
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення
проведення

заходів
територіальної 

оборони в 
Почаївській 

МОТГ.

6 Орган і зація про веден н я 
навчальних зборів з 
військовозобов’язаними;

Придбання паливно- 
мастильних матеріалів для 
своєчасного проведення 
оповіщення, розшуку та 
доставки
військовозобов'язаних 
оперативного резерву першої 
та другої черги на збірний 
пункт га військові частини;

2018-
2019

Кременецький ОМВК Місцевий
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
проведення 

заходів 
навчальних 

зборів в ЗСУ в 
Кременецькому 

районі.

^------- vr

Заступник міського голови 
Секретар міської ради

A. В.Чубик
B. М.Уйван



УКРАЇНА
ІЮЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМК СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ д е в ’я т а  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «20» квітня 2018 року № / І 9 *

Про передачу майна Затишанської 
ЗОНІ І ступеня і балансу Почаївської 
ЗОНІ 1-І 11 ступенів на баланс відділу 
освіти Почаївської міської ради

Відповідно до статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія міської ради

1. Безкоштовно передати майно Затишанської ЗОНІ І ступеня з балансу 
І Іочаївської ЗОНІ 1-І 11 ступенів на баланс відділу освіти І Іочаївської міської 
ради.

2. Затвердити акт прийому передачі майна Затишанської ЗОНІ І ступеня з 
балансу Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів на баланс відділу освіти 
І Іочаївської міської ради (акт додасться)

3. Передачу і прийняття на баланс майна Затишанської ЗОНІ І ступеня 
здійснити у відповідності до чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

В И Р І  Ш И Л А:

Міський голова В.С.БОЙКО

11 стропе ь ким 0.1 
Бондар Г.В.



Типова форма № 3 ?

"06" квітня 2018 р комісія, призначена розпорядженням міського голови від "05" квітня 2018 р № 34 у складі 

Петровського О Н,- начальник відділу освіти, голова комісії. Чубика А В,- заступник міського голови, член комісії,
__________________________________________________________________________ (посада прізвище і б голови та кожного члена комісії)_____________

Боцюк Н А,- спеціаліст І категорії відділу освіти , Крамарук Н О бухгалтер Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів, Волянюк Ю В завідувачка Затишанської ЗОНІ І сі
прийом-передачу матеріальних цінностей Затишанської ЗОШ І ст. з балансу Почаївської ЗОШ І -Ill ст на баланс відділу освіти

№  З/П
Номенклатур

ний номер
Найменування та опис 
(марка, гатунок і т.д.)

Одини
ця

виміру
Кількість Ціна за 

одиницю Сума

Строк 
перебуван
ня в експ
луатації

Підстава
непридатності

1 Будинок початкової школи шт 1.000 14284 00 14284.00
2 Сарай шт 1.000 1469.00 1469.00
3 7 уалет шт 1 000 246,00 246 00
4 Вивіска Інформаційна шт 1.000 250.00 250.00
5 Печатка шт 1.000 190.00 190.00
6 Печатка 40 шт 1.000 190.00 190.00
7 Подушка змін 46040.46140 шт 1.000 75.00 75,00
8 Подушка штемпельна 90x50 мм шт 1,000 60.00 60,00
9 Штамп кутовий шт 1.000 150,00 150.00

10 Штамп кутовий шт 1,000 150,00 150.00
11 електроконвектор шт 1,000 485,00 485,00
12 мийка шт 1.000 235,00 235.00
13 тумба під мийку шт 1,000 220,00 220,00
14 компютер шт 1.000 2500.00 2500,00 —
15 халат жіночий темний 48-50, 1 шт шт 1.000 79.00 79.00

—
16 рушти кв м 0.700 800.00 560.00
17 нагивбрикети торфяні т 2.880 732.56 2109./9 — ----------------------------------------------- -------------
18 В'дро шт 1.000 42.00 42,00
19 аптечка умів шт 1,000 42.25 42.25
20 буфет кухон шт 1.000 60,00 60,00
21 вивіска шт 1,000 150.00 150.00
22 вогнегасник шт 1.000 105,00 105.00
23 геометр набір шт 1,000 9.00 9.00
24 глобус шт 1.000 20.00 20.00
25 державні символи України шт 1,000 380,00 380,00
26 державна символіка шт 1.000 297.00 297.00
27 дошка класна шт 1.000 690,00 690.00
28 дошка класна шт 1.000 443.00 443.00
29 драбина шт 1.000 50.00 50.00
ЗО етажерка шт 1.000 29.00 29.00
31 каструля шт 1.000 55.00 55.00
32 коврик шт 1.000 30.00 30.00
33 крісла учнівські шт 9,000 15,00 135.00
34 кувшин шт 1.000 7,00 7.00
35 лавочка шт 1.000 30,00 30,00
36 лавочки шт 1,000 10.00 10,00
37 миска шт 1,000 7,00 7,00
38 миска емалір шт 1,000 69,00 69.00
39 парти шт 9,000 30.00 270,00
40 печатка з оснасткою шт 1,000 264,00 264,00

--------------------—41 прапор України шт 2,000 22,50 45.00 —
42 світильники шт 6.000 95.00 570.00
43 скатерка шт 1 000 30.00 30.00
44 спортивний обруч шт 2.000 1,00 2 00
45 стіл 2-місн шт 5.000 170.40 852.00
46 стілець учнів шт 10.000 87.00 870,00
47 стільці гнуті шт 2.000 15.00 30.00
48 стенд " інформація" шт 1.000 260.00 260.00
49 столи учнівськ шт 6.000 40,00 240,00
50 тюль шт 15.000 6.67 100.00
51 фішки шт 1,000 14.00 14.00
52 флагшток шт 1.000 41.00 41.00
53 шкаф книжк шт 2,000 90.00 180,00
54 шкаф 3- дверн шт 1 000 32.00 32,00
55 штамп шт 1,000 125,00 125.00
56 підручники шт 4007 42

Усього: 113.580 33845 46



Усього:
Усього за цим актом передано 

предметів на загальну суму 

Окремі зауваження комісії

Голова комісії 

Члени комісії.

Сто тринадцять цілих п'ятсот вісімдесят тисячних предм _  ___
( к іл ь к іс т ь  літерами)

Двадцять дев'ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 04 копійки______
(літерами)

Петровськии 0  Н начальник відділу освіти
прізвище. 1 п б посада

Чубик А . ІЗ заступник міського голови
прізвище. 1 п б посада

Боцюк Н А. спеціаліст 1 категорії відділу
прізвище, і.п.б посада

Крамарук Н О. бухгалтер Почаївської ЗОНІ
прізвище, і п б посада

Волянюк Ю В завідувачка Загишанської 3<
прізвище 1 п б посада

прізвище і п б посада

06 квітня 2018р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 20 » квітня 2018 року № 1248

Про надання дозволу на 
розроблення генерального плану 
с. Затишшя

З метою подальшого розвитку с. Затишшя, забезпечення комплексного 
використання території, приймаючи до уваги регіональні та державні інтереси, 
з метою приведення матеріалів генеральних планів населених пунктів до вимог 
ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад і зміст генерального плану населеного пункту», 
керуючись ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Розробити генеральний план с. Затишшя Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади із подальшим затвердженням на сесії 
Почаївської міської ради.

2. Доручити Почаївському міському голові укласти договір з 
суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання відповідної 
містобудівної документації.

3. Повідомити через засоби масової інформації про початок 
розроблення генерального плану, с. Затишшя.

4. Внести відповідні зміни до Програми «Розроблення містобудівної 
документації Почаївської міської об’єднаної територіальної громади».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань містобудування, буДівкицтва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного сере

\ * тЛХ

Міський голова

Чубик А.В, 
Бондар Г.В.

г

/
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Про розгляд колективного 
звернення жителів вулиць 
Кременецька та Винниченка

Керуючись Законом України “ Про звернення громадян ” від 2 жовтня 
1996 р., Законом України «Про місцеве самоврядування України» сесія 
Почаївської міської ради

1. Інформацію по колективному зверненню жителів вулиць Кременецька та 
Винниченка взяти до відома.

2. Утворити тимчасову контрольну комісію міської ради в наступному складі:

1 .Марутовський В.В. -  депутат Почаївської міської ради, голова комісії.
2. Паляниця Т.М.- депутат Почаївської міської ради, секретар комісії.
3. Трофимлюк Г.Б.- депутат Почаївської міської ради,член комісії.
4. Шатківський В.Г.- депутат Почаївської міської ради,член комісії.
5. Гичка Г.І.- депутат Почаївської міської ради,член комісії.

3. Комісії в 30-денний строк з моменту набрання чинності даного рішення 
розглянути на своєму засіданні питання порушенні в колективному зверненні

Від « 20 » квітня 2018 року я*/299

ВИРІШИЛА:

ченка та подати на розгляд чергової сесії

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » квітня 2018 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 с. Старий Тараж, вул. Садова, 12, 
гр. Олейнік С.Г.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Садова, 12, гр. Олейнік С.Г., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Садова, 12, 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. Олейнік Світлані Григорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, Садова, 12. 2

2. ' покласти на постійну депутатську комісію з
ельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » квітня 2018 року К . Ш

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 с. Старий Тараж, вул. Резніка, гр. Паляниці В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Паляниці В.О., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 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

1. Надати дозвіл гр. Паляниці Володимиру Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,7838 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж вул. Резніка.

2. 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

В И Р І Ш И Л А :

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » квітня 2018 року № / / / і

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 с. Комарин, вул. Польова, гр. Швецю М.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин , гр. Швеця М.І., який просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, вул. Польова, 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

1. Надати дозвіл гр. Швецю Миколі Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,8500 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, вул. Польова.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.

Бондар Г.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » квітня 2018 року № / / в

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. Польова, гр. Карпець М.О.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Карпець М.К., яка просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, вул. Польова, 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

1. Надати дозвіл гр. Карпець Марині Омелянівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,4686 га та 0,6200 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин вул. Польова.

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

Міський голова В.С.Бойко

В И Р І Ш И Л А :

Олейнік М.Г.

Бондар Г.В.

/< О>



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » квітня 2018 року №

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
для будівництва індивідуального 
житлового будинку в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна.

Розглянувши клопотання Почаївської міської ради, яка просять надати дозвіл на 
розроблення детального плану забудови території для будівництва індивідуального 
житлового будинку в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території під 
будівництво індивідуального житлового будинку в с. Старий Тараж, вул. 
Колгоспна, площею 0,1918 га.

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

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

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

Міський голова

Олейнік М.Г.

В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 20 » квітня 2018 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. Комарин, вул. Зарічна, 2, 
гр. Сіморі В.А.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Сімори В.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 с. Комарин, вул. Зарічна, 2, 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 Василині Антонівні 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 6123488200:03:001:0066 у с. 
Комарин, вул. Зарічна, 2, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

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

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, архітектури, ^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г. 

Бондар Г.В. щ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Зарічна,42, 
гр. Клепач Ж. І.

від « 20 » квітня 2018 року

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Клепач Ж.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. Комарин, вул. Зарічна, 42, 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. Клепач Жанні Іванівні 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 6123488200:03:001:0065 у с. Комарин, вул. 
Зарічна, 42, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Клепач Жанні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 42.

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

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

Міський

Олейнік М.Г.

В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 20 » квітня 2018 року №

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Пугачовій К.А.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Пугачової К.А., яка просить затвердити 
проект із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин 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", "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Пугачовій Катерині Антонівні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок площею 0,4036 га за кадастровим номером 
6123488200:01:001:2542 в с. Комарин; площею 0,1676 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0063 в с. Комарин та площею 0,3725 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0064 в с. Комарин для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Пугачовій Катерині Антонівні у власність земельні ділянки площею 
0,4036 га; 0,1676 га та 0,3725 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку. 4

Міський голова В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 20 » квітня 2018 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, гр. Сімчуку В.М.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Сімчука В.М., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 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", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сімчуку Володимиру Михайловичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,7415 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0304 в с. Старий Тараж, вул. Сонячна для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сімчуку Володимиру Михайловичу у власність земельну ділянку 
площею 0,7415 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, вул. Сонячна.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № № 9

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Сіморі Ю.Б.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул.Зарічна ,11 гр. Сімори Ю.Б., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 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", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити гр. Сіморі Юлії Борисівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок загальною площею 2,0000 га, з них 0,1583 га за 
кадастровим номером 6123488200:02:001:0306 в с. Старий Тараж; площею 0,7607 га 
за кадастровим номером 6123488200:02:001:0308 в с. Старий Тараж; площею 0,3303 
га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0305 в с. Старий Тараж; площею 
0,6361 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0309 в с. Старий Тараж та 
площею 0,1146 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0307 в с. Старий Тараж 
для ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Юлії Борисівні у власність земельні ділянки загальною 
площею 2.0000 га , в тому числі: 0,1583 га; 0,7607 га; 0,3303 га; 0,6361 га та 0,1146 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 20 » квітня 2018 року

Про затвердження 
експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки 
у власність ФО-П Олейник Ю.М. 
в с. Комарнн .

Розглянувши заяву ФО-П Олейник Ю.М., яка просить затвердити експертну грошову 
оцінку земельної ділянки та продати у власність дану ділянку в с. Комарин, керуючись 
Конституцією України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 12,116,127,201 Земельного кодексу України, 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення № 827 від 24.05.2017 р. 22 сесії 
VII скликання Почаївської міської ради звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за 
кадастровим номером 6123488200:03:001:0013 площею 241 м2, що відводиться у 
власність шляхом викупу гр. Олейник Юлії Миколаївні в с. Комарин.

2. Продати у власність гр. Олейник Юлії Миколаївні земельну ділянку площею 
0,0241 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0013, яка розташована в 
межах населеного пункту в с. Комарин згідно експертної грошової оцінки в сумі 
9964,00 грн.

3. ФО-П Олейник Юлії Миколаївні здійснити перерахування вищевказаної суми 
коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в місячний 
строк з моменту прийняття рішення. 4

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі- 
продажу земельної ділянки в с. Комарин на вищезазначених умовах.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування^ архітектури, земельних відносин та охорони
навколишнього природного се довища.

Міський голова <

Онук В.В.

В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 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. Молодіжна, 24, 
гр. Костюк 0 .0 .

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, гр. Костюк О.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. 
Молодіжна, 24, 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. Костюк Ользі Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24. 2

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року № [Н

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, 7а, 
гр. Ярому О.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 7, гр. Ярого О.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. 
Галицька, 7а, 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. Ярому Олегу Петровичу 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, 7а.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітект} >них відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

і '
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року № № б 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. Нижня, 5, 
гр. Рущинському А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Нижня, 5, гр. Рущинському А.М., 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. 
Нижня, 5, 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. Рущинському Анатолію Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 5.

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

Міський голова
Онук В.В.

Бондар Г.В.

В.С. Бойко

Г(



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 60, 
гр. Біланич С.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 60, гр. Біланич С.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 с. Затишшя, вул. 
Зелена, 60, 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. Біланич Соломії 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 60.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектур] ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 88, 
гр. Дубовому В.С.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 90, гр. Дубового В.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 88, 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. Дубовому Василю 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 88.

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

Міський голова_' В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :

Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року № Щ 6

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. Фабрична, З, 
гр. Скубію О.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Живова, 40, кв. 2а, гр. Скубія О.Г., 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. 
Фабрична, 3, 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. Скубію Олегу Григоровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 3.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року № / / / 7

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Галицька, 
гр. Ярому О.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 7, гр. Ярого О.П., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із 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. Ярому Олегу Петровичу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0259 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлого Яковишина Івана Петровича, які були 
наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2 . Контроль за виконанням даного рішенщі покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури^Демельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ^

Онук В.В. 

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Дубовому В.С.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 90, гр. Дубового В.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із 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

1. Надати дозвіл гр. Дубовому Василю Степановичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена загальною площею 0,0588 га, з 
яких 0,0200 га за рахунок земель наданих у постійне користування та 0,0388 га за 
рахунок земель попереднього землекористувача, померлого Дубового Степана 
Сергійовича, які були наданні йому в користування для ведення особистого 
селянського господарства в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В И Р І Ш И Л А :

ґ
/7 я , / /  г— — - Л ' І
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В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Біланич С.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 60, гр. Біланич С.В, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із 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. Біланич Соломії Василівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1716 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлого Дубового Степана Сергійовича, які були 
наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Онук 

Бондар Г.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року № / J fO

Про надання дозволу на зміну конфігурації 
земельної ділянки без зміни площі 
в м. Почаїв, по вул. Кременецька, їв

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 6, гр. Шмигельського Степана 
Омельяновича, який просить надати дозвіл на зміну конфігурації земельної ділянки в м. 
Почаїв, по вул. Кременецька, їв, без зміни загальної площі земельної ділянки, беручи до 
уваги проектні пропозиції по зміні конфігурації земельної ділянки, виготовлені ТОВ 
«Геоземсервіс», відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Почаївської міської ради

1. Дати дозвіл гр. Шмигельському Степану Омельяновичу на зміну конфігурації 
земельної ділянки площею 0,0230 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Почаїв, по вул. Кременецька, їв, без зміни загальної 
площі земельної ділянки.

2. При зміні конфігурації земельної ділянки рекомендувати гр. Шмигельському 
Степану Омельяновичу скасувати попередній державний акт серія ЯГ № 458799 
та виготовити новий із зміною меж земельної ділянки без зміни площі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудуванірїГ&рхітектури, земельних відносин та охорони

Міські В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :

Онук В. В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року № / / / /

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки в м. Почаїв 
по вул. Промислова, 5

Розглянувши клопотання ТОВ «Пластик-М» про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3078 площею 9,2 га в м. Почаїв по вул. Промислова, 5, 
керуючись ст. 12, п.2 ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл ТОВ «Пластик-М» на поділ земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3078 площею 9,2 га в м. Почаїв по вул. Промислова, 5 (цільове 
призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) 
з виокремленням на 6 (шість) земельних ділянок: площею 0,0732 га, площею 0,1659 
га, площею 0,0167 га, площею 0,2210 га, площею 3,4239 га, площею 5,2992 га.

2. Після поділу вказаних земельних ділянок вилучити із постійного користування у 
ТОВ «Пластик-М» земельну ділянку площею 5,2992 га та зарахувати її до земель 
комерційного призначення комунальної власності Почаївської міської ради.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № Л Л

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. Варшавська, 26, 
гр. Вольській В.Р.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 26, гр. Вольської В.Р., 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. Варшавська, 26, 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. Вольській Валентині Радіонівні 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 6123410500:02:001:0658 у м. 
Почаїв, вул. Варшавська, 26, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Вольській Валентині Радіонівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська, 26.

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, архітектури, зел^льних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

[/ О ^  ^  V

Міський голова
Онук В.В. 

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № ^< ¥ 3

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. Гагаріна, 49, 
гр. Проказюку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гагаріна, 49, гр. Проказюка В.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 49, 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. Проказюку Володимиру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0843 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:1975 у м. 
Почаїв, вул. Гагаріна, 49, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Проказюку Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0843 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 49.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський головап  \ І В.С. Бойкоо \

Бондар Г.В. 0



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № /«7/У

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. Хворостецького, 32, 
гр. Сміх К.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Перемоги, 2, гр. Сміх К.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. Хворостецького, 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. Сміх Ксенії Ігорівні 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 6123410500:02:001:3867 у м. Почаїв, вул. 
Хворостецького, 32, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сміх Ксенії Ігорівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Хворостецького, 32.

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, архітектурЩземельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ч-..." ч

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко

* /40521**Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 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. Перемоги, 29, 
гр. Ковальському С.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Перемоги, 29, гр. Ковальського С.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 м. Почаїв, вул. Перемоги, 29, 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. Ковальському Сергію Федоровичу технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3857 у м. 
Почаїв, вул. Перемоги, 29, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Ковальському Сергію Федоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 29.

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

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

Міський голова
Онук В.В.

Бондар Г.В

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 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. Суворова, 20, 
гр. Сороці З.А.

Розглянувши заяву жительки м. Свалява, Закарпатської обл., вул. Київська, буд.8, кв. 
7, гр. Сороки З.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. 
Суворова, 20, 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. Сороці Зінаїді Антонівні 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 6123410500:02:001:1976 у м. Почаїв, вул. 
Суворова, 20, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сороці Зінаїді Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 20.

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

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

//
Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 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. Перемоги, 27, 
гр. Галяс О.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Стефаника, 9, гр. Галяс О.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. Перемоги, 27, 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. Галяс Ользі Іванівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3858 у м. Почаїв, вул. 
Перемоги, 27, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Галяс Ользі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 27.

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

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

Міський
Онук В.В.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 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. Козацька, 5, 
гр. Киричуку М.Н.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 5, гр. Киричука М.Н., 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. Козацька, 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

1. Затвердити гр. Киричуку Миколі Никифоровичу 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 6123410500:02:001:3859 у м. 
Почаїв, вул. Козацька, 5, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Киричуку Миколі Никифоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 5.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного класти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітек .них відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А

порядку.

природного середовища.

Міськ В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № Ц М

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. Космонавтів, 10, 
гр. Зубкевич Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів, 10, гр. Зубкевич Г.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. Космонавтів, 10, 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. Зубкевич Галині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0627 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3874 у м. Почаїв, вул. 
Космонавтів, 10, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зубкевич Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0627 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 10.

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

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № /,М 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. М.Вовчка, 35, 
гр. Любі Г.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 35, гр. Люби Г.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, 35, 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. Любі Галині Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0638 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:0710 у м. Почаїв, вул. 
М.Вовчка, 35, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Любі Галині Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0638 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 35.

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

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

Міський
Онук В.В.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № { М І

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. Лісова, 13а, 
гр. Відуну М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, гр. Відуна М.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, 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. Відуну Мирославу Васильовичу 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 6123410500:02:001:0717 у м. 
Почаїв, вул. Лісова, 13а, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Відуну Мирославу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лісова, 13а.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішеннялтокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, °^х'ельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А

порядку.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року №

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. Шалівка, 
гр. Онуку О.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шалівка, 11а, гр. Онука О.О., 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. Шалівка, 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. Онуку Олександру Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1791 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3872 у м. 
Почаїв, вул. Шалівка, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онуку Олександру Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1791 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шалівка.

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, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. />  -

Міський голова В.С. Бойко
Олейнік М.Г.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року

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. Варшавська, 
гр. Вольській В.Р.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 26, гр. Вольської В.Р., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, 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. Вольській Валентині Радіонівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0530 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0665 у м. Почаїв, вул. 
Варшавська, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Вольській Валентині Радіонівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0530 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Варшавська.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № /У оУ

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. Лісова, 
гр. Відуну М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, гр. Відуна М.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Лісова, 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. Відуну Мирославу Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2455 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0711 у м. 
Почаїв, вул. Лісова, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Відуну Мирославу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2455 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Лісова.

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, архітектури, ^е^Сльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський
Онук В.В.

В.С. Бойко

7405Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № щ о

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. Гоголя, 
гр. Левченку М.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М. Рожка, гр. Левченка М.І., 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. Гоголя, 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. Левченку Миколі Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1400 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0657 у м. Почаїв, вул. 
Г оголя, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Левченку Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1400 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Гоголя.

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, архітектури, з^Меїіьних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

Р . .  '

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» квітня 2018 року № ^ $ 6

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Рожику О.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стефаника, 31, гр. Рожика О.І., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова, 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", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити гр. Рожику Олександру Івановичу проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0359 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0656 в м. Почаїв вул. Липова для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Рожику Олександру Івановичу у власність земельну ділянку площею 
0,0359 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № Ш У

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Гичці Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 40, гр. Гички Г.І., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська 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", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити гр. Гичці Галині Іванівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0412 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3868 в м. Почаїв вул. Волинська для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гичці Галині Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0412 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» квітня 2018 року № / / / /

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Генсіцькій 3.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, Волинська, 49, гр. Генсіцької З.І., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська 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", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити гр. Генсіцькій Зої Іванівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0500 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0720 в м. Почаїв вул. Волинська для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Генсіцькій Зої Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0500 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДЕВЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від« 20 » квітня 2018 р. №

Про звернення до 
Верховної Ради України

Заслухавши звернення депутата Почаїзської міської ради, голови постійної 
комісії міської ради з питань прав людини,законності, депутатської діяльності і 
етики, голови фракції «Свободи» в міській раді Паляниці Т.М., Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернення до Верховної Ради України щодо розгляду і ухвалення 
Антиолігархічного пакету докорінних перетворень взяти до відома .(Звернення 
додається.)

2. Текст звернення направити до Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської


