
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1306

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Розроблення містобудівної 
документації Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади»

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми «Розроблення містобудівної документації Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади» у закладах освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019 рр. за 2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Розроблення містобудівної 
документації Почаївської міської об’єднаної територіальної громади» 
згідно додатку 1 до рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми «Розроблення містобудівної 
документації Почаївської міської об’єднаної територіальної громади» на 
веб-сайті Почаївської місмЮТ)ради.

/ і

ВИРІШИЛА:

г—

Мі ськиіігЬїіо^а В.С. Бойко

Бондар 1.В.



Додаток 1
до рішення сесії

Почаївської міської ради №1306 від «04»червня 2018 р.

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма «Розроблення містобудівної документації Почаївської міської об’єднаної

територіальної громади», затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради №718 від 28 
березня 2017 року

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

№
п /п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 
рік, 219,892 тис.грн,

Профінансовано за звітній період, 
219,892 тис.грн.

Здійснені
заходи

1. Розроблення генерального плану е.Старий Тараж 
та с. Комарип

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

20,822

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету7;
- інші джерела 
фінансування

20,822

Завершено 
розробку 
генерального 
плану7 с. Старші 
Гараж та с. 
Комарин

2. Розроблення генерального і стану міст а Ііочаїв Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету”,
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

199,070

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

199,070

Розроблено ескіз 
генерального 
плану м. Почаїв

Замовник програми 

Керівник програми

^ / 8 .

С>04£ /■
(ПІБ)

ШІБ)

(Підпис)

(Підпис)

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1307

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
соціальної підтримки 
малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки за 
2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки згідно додатку 1 до рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки на веб-сайті Почаївської 
міської ради.

; .у / і Ь,. /1
Міськийлфло^а

Ч\бик А. В/ \  ї

Бондар Г.В.ар Г.В.

В.С. Бойко



Додаток і
.  до рішення сесії

Почаївської міської ради № ід «04» червня 2018 р.

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки, затверджено рішенням сесії 
Почаївської міської ради № 624 від 23 грудня 2016

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

№

п/п
Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 

рік, 100 тис.грн.
Профінансовано за звітній період, 

100 тис.грн.
Здійснені
заходи

1. 1.1.1 Іадання о/щоразової матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення, а також 
особам які опинилися у скрушому становищі 
внаслідок неї передбачуваних обставин

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

70,000

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету1;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

74,000

Надано 85 
одноразових 
грошових 
допомог
малозабезпеченим
верствам
населення

2
1.2 Надання матеріальної допомоги па поховання 
непрацюючих громадян

- кошти міського бюджету 20,000 - кошти міського бюджету1 18,00 Надано 10 матеріальних 
цопомот на поховання

3

1.3. Надання матеріальної допомоги учасникам АТО - КОШ ТИ МІСЬКОГО б ю д ж е т у 10,000 - кошти міського бюджету 8,000 Надано 8 матеріальних 
цопомот учасникам 
АТО

?----„Л
Замовник програми 

Керівник програми
(ПК) 

>4*' ,
(ПІБ)

(Підпис)

(Підпис)

Секретар міської ради В.Я. Уйван

\



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1308

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Організація свят та розвитку 
культури і мистецтв Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки»

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми «Організація свят та розвитку культури і мистецтв 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки» за 
2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Організації свят та розвитку 
культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки» згідно додатку 1 до рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми «Організація свят та 
розвитку культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної 
територіальної там ад и  ш  2Ш 7-2018 роки» на веб-сайті Почаївської



Додаток 1
до рішення сесії

Почаївської міської ради №1308 від «04»червня 2018 р.

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма «Організація свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки, затверджено рішенням сесії 
Почаївської міської ради №626 від 23 грудня 2016

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

№
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 
рік, 86,00 тис.грн.

Профінансовано за звітній період, 
85,300 тис.грн.

Здійснені
заходи

1. Святкування свята «Масляниця» Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

1.500

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

1,440

Організовано 
святкові заходи

2 Відзначення Дня Перемоги Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету';
інші джерела 
фінансування

3,500

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

3,110

Відзначено День 
Перемоги



3 День міста Почаєва Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

70,000

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

70,000

Організовано 
світкові заходи до 
Дня м. Почаїв

4 День рибака в с. Старий Тараж Всього з них;
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

3,750 Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету1;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

3,000 Організовано 
святкові заходи до 
Дня рибака в с. 
Старий Тараж

5 Пісенний конкурс «Почаївські дзвіночки» Всього з них.
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету; .
- кошти міського 
бюджету7;
інші джерела 
фінансування

3,500 Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету; .
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

3,500 Проведено 
пісенний конкурс 
«Почаївські 
дзвіночки»

6 Благодійна акція для дітей інвалідів та дітей сиріт Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

4,000 Всього з них:
- кошти державного 
бюджету7;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

4,000 Організовано 
благодійну акцію 
для дітей інвалідів 
та дітей сиріт



7 Відзначення Дня пам'яті голодомору Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

Замовник програми 

Керівник програми 7 Ї П
ПІБ)

(ШБ)

Секретар міської ради

250 Всього з них: 250 Організовано

- кошти державного граурний мітинг 
та покладання

бюджету; вінка до
- кошти обласного пам'ятника
бюджету;
- кошти міського
бюджету';
інші джерела

Ґ? У
фінансування

(Підпис)

(Підпис)

В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1309

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів у закладах освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019 рр.»

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми «Впровадження та застосування енергоефективних та 
енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 
рр.» за 2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти 
Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.» згідно додатку 1 до рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми «Впровадження та 
застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах 
освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.» на веб-сайті Почаївської

ВИРІШИЛА:

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



Додаток 1
до рішення сесії

Почаївської міської ради №1309 від «04»червня 2018 р.

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада (відділ освіти Почаївської міської ради)
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма «Впровадження та застосування енері«ефективних та енергозберігаючих заходів

у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр»
затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради №798 від 24 травня 2017

№
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 
рік, 1626,622 тис.грн.

Профінансовано за звітній період, 
1626,178 тис.грн.

Здійснені І 
заходи

1. Капітальний ремонт Почаївської ЗОЛ І 1-111 от. 
Почаївської міської ради Тернопільської області 
і:? застосуванням енергозберігаючих технологій 
(Блок А та Блок Б)

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- КОШТИ міського 
бюджет)';
- інші джерела 
фінансування

1367.900

126.900

Всього 3 них:
- кошт и державного 
бюджету';
- кошти обласного 
бюджет)*;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

1367,45601

126,900

виготовлено
фоектні

документації на 
капремонт старого 
корпусу Почаївської 
ЗОНІ іа проведено 
частину' 
капітального 
ремонту (Блоку А)

2. Капітальний ремонт Отеплення фасадів та 
часткова заміна вікон і вхідних дверей) ДНЗ 
в м. Почаїв»

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

32,988

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

32,988

Виготовлено 
проектну 
документацію та 
проведено 
експертизу.



3 Капітальний ремонт частини підлоги із Всього з них:
застосуванням снергоефсктивних заходів у - кошти державного
Старотаразькій ЗОШІ-ІІ ст. ' бюджету;

- кошти обласного 
бюджету7;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

Замовник програми 

Керівник програми
#  7  .. (ПІБ)

(ПІБ)

Секретар міської ради В.Я. Уйван

Всього з них: Здійснено

- кошти державного 85,309 капітальний ремонт 
частини підлого ізбюджету; застосуванням

- кошти обласною снері озбері гаючих
бюджету; заходів у
- кошти міського Старотарадикій
бюджету; 13,525 ЗОШ І-Ш ст.
інші джерела
фінансування

(Підпис)

(Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1310

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017
2018 роки

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки за 2017 рік, керуючись 
ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку 
дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017
2018 роки згідно додатку 1 до рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку 
дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017
2018 роки на веб-сайті Почаївської міської ради.

ВИРІШИЛА:

Міський голойа І В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення сесії

Почаївської міської ради №1310 від «04» червня 2018 р.

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада (відділ освіти Почаївської міської ради)
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2018 роки, затверджено рішенням сесії Почаївської міської 
ради №622 від 23 грудня 2016

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

№
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 
рік, 60,00 тис.грн.

Профінансовано за звітній період, 
60,00 тис.грн.

Здійснені
заходи

1. 1.1. Придбання путівок до дитячих закладів Всього з них: Всього з них: Охоплено та
оздоровлення та відпочинку для дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки.

- кошти державного 
бюджету';
- кошти обласного 
бюджету';

- кошти державного
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;

організовано 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом ЛІТЇГІХ 
канікул 20 дітей,

- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

60.000 - кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

60,000 які потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки..

Замовник програми 

Керівник програми

( Ж - .
(ПІБ)

(П1Б)

(Підпис)

(Підпис)

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

від « 04 » червня 2018 року № 1311

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
розвитку фізичної культури і 
спорту Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки.

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки за 2017 рік, керуючись 
ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017
2018 роки згідно додатку 1 до рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017
2018 роки н^бф^сйщуЙ^даїВської міської ради.

Міський

Чубик А.В. 

Бондар Г.В.

і'



Додаток 1
до рішення сесії

Почаївської міської ради №1311 від «04»чсрвня 2018 р.

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма розвитку фізичної культури і спорту Почаївської міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2018 роки., затверджено рішенням сесії Почаївської 
міської ради №627 від 23 грудня 2016

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

і

№
П/П

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 
рік, 10,00 тис.грн.

Профінансовано за звітній період, 
4,720 тис.грн.

Здійснені
заходи

1. Турнір з волейболу «Кубок пам’яті 
Циганюка.»

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного - 
бюджету;
- кошти міського 
5юджетуг;
- інші джерела 
фінансування

1,500

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

0,600

Проведено 
волейбольний 
турнір за участі 4- 
ьох команд _

2. Турнір з волейболу «Кубок Почаївського 
міського голови»

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

1.000

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

1,000

Проведено 
волейбольний 
турнір за участю 
4-ьох команд



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

6,000

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

2,320

Організована 
перевезення 
місцевої 
футбольної 
команди на участь 
л чемпіонаті 
району із футболу

4. Суперкубок Кременецького району з Всього з них: Всього з них: Організовано

волейболу - кошти державного - кошти державного волейбольної
бюджету; бюджету'; команди на участь
- кошти обласного - кошти обласного V змаганнях
бюджету'; бюджету; Суперкубок
- кошти міського 1.500 - кошти міського 0.800 Кременецького
бюджету'; бюджету; району-
інші джерела інші джерела
фінансування ---------- А----- фінансування

Замовник програми 

Керівник програми
О / *г- (Підпис)

(Підпис)

(\

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ф» __

ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1312

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Створення сучасних систем 
управління громадою на 2017-2018 
роки.»

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми «Створення сучасних систем управління громадою на 
2017-2018 роки» за 2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Створення сучасних систем 
управління громадою на 2017-2018 роки» за 2017 рік згідно додатку 1 до 
рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми «Створення сучасних систем 
управління громадою на 2017-2018 роки» на веб-сайті Почаївської 
міської ради.

ВИРІШИЛА:

Чубик А.В.

Міській

Бондар Г.Е

і О

В.С. Бойко



Додаток і
до рішення сесії

Почаївської міської ради 1312 від «04» червня 2018 р.

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма «Створення сучасних систем управління громадою на 2017-2018 роки»

затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради №952 від 18 серпня 2017 року

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

№

п/п
Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 

рік, 117,00 тис. грн.
Профінансовано за звіті 

116,800 тис. гр
1. 1. ‘Забезпечити процес засідань міської ради Всього а них: Всього з них:

елеюронною системою голосування; - кошти державного - кошти державного
бюджету: бюджету;
- кошти обласного - кошти обласного
бюджету; бюджету;
- кошти міського 117,000 - кошти міського 116.800
бюджету; бюджету;
- інші джерела - інші джерела
фінансування 9

фінансування

Замовник програми 

Керівник програми

/ .  (4,
л .У-

(ПШ)

(ГПБ)

(Підпис)

(Підпис)

Здійснені
заходи

Впроваджено 
електронне 
голосування під 
час проведення 
сесій
Почаївської 
міської ради

г\

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1313

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Реформування та розвиток 
житлово-комунального 
господарства Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки».

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми «Реформування та розвиток житлово-комунального 
господарства Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017
2018 роки» за 2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Реформування та розвиток 
житлово-комунального господарства Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018» роки згідно додатку 1 до рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми «Реформування та розвиток
житлово-комунального господарства Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки» на веб-сайті Почаївської 
міської ради,...

Міський голова І "

Чубик А.В.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1314

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
допомоги дітям - сиротам і дітям, 
позбавлених батьківського 
піклування Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавлених 
батьківського піклування Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки, за 2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми допомоги дітям - сиротам і 
дітям, позбавлених батьківського піклування Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки згідно додатку 1 до 
рішення.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми допомоги дітям - сиротам і 
дітям, позбавлених батьківського піклування Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки, на веб-сайті

В.С. Бойко



Додаток і
. до рішення сесії .

Почаївської міської ради № 1314 від «04» червня 2018 р.

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2017 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми ГІочаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма допомоги дітям -  сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки, затверджено 
рішенням сесії Почаївської міської ради №623 від 23 грудня 2016

№
п/п
1. 1.1. Надання одноразової матеріальної допомоги 

дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського 
піклування, після досягнення ) 8-річного віку

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2017 
рік, Зтис. 620 грн._______

Всього з них;
кошти державного 

бюджету:
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;

інші джерела 
фінансування

Замовник програми 

Керівник програми
(ПІБ)

3.620

Гірофінансовано за звітній період, 
__________Зтис. 620 грн,________
Всього з них:
- кошти державного
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету7;
- інші джерела 
фінансування

3,620

(Підпис)

Здійснені
заходи

Надано 2 
(дпі)о дворазові 
гротові допомоги 
дітям
позбавленим 
батьківського 
піоуиашія, після 
досягненім ними 
18-річного віку

(Пі Б) (Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1315

Про внесення змін до 
програми «Розроблення 
містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади»

Враховуючи рішення сесії Почаївської міської ради №1248 від 20 
квітня 2018 року щодо надання дозволу на розроблення Генерального плану с. 
Затишшя, заходи програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки, 
керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни до програми «Розроблення містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади» та викласти 
зміни згідно додатку 1 до рішення.

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

ВИРІШИЛА:

Ґ'

В.С. Бойко



Додаток 1 до рішення 
сесії Почаі'вської міської ради 

№ 1315 від «04» червня 2018 року

Зміни, що вносяться до Програми «Розроблення містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади»

1. В паспорті програми:
1.1. метуг програми викласти у такій редакції: «Розроблення та затвердження генеральних планів м. 

Почаїв, с. Старий Тараж, с. Комарин та с. Затишшя для встановлення та відновлення меж території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення сталого соціально -  
економічного розвитку».

1.2. термін реалізації програми зазначити 2017-2019 рр.
1.3. у клітинці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру «620,822» тис. грн. замінити на 

цифру «720,822» тис. грн..
2. В розділі 3, в першому абзаці, в другому рядку після слів «с. Комарин» вставити слова «та с. 

Затишшя».
3. У розділі 4 цифри «2017» рік замінити на цифри «2017-2019» роки.
4. У розділі 5:

4.1. У першому реченні першого абзацу цифру «620,822» замінити на цифру «720,822».
4.2. Таблицю викласти у такій редакції:

Джерела фінансування. Період виконання Програми та обсяг ресурсів 
(тис. грн.)

2017 рік. 2018-2019 роки
Обсяг ресурсів,усього : 220,822 500,00
місцевий бюджет 220,822 430,00
Державний бюджет - 70,00

5. У розділі 6 «Заходи програми» у стовпці «Строк виконання заходу», у клітинках, що відповідають 
напрямку діяльності «Розроблення генерального плану м. Почаїв» цифри «2017» замінити на цифри 
«2017-2018».

6. Таблицю заходи програми доповнити такими рядками:

3 .Розроблення 
генерального 
плану с. За тишшя

3.1. .Формування завдання на розробку' 
і енерального плану

201К року. Почаївська 
міська рада» 
підрядна 
організація

Не потребує 
фінансування

3.2. Збір та надання вихідних даних 2018 Виконавчий
комітет.
Підрядна
організакція

Місцевий
бюджет

Не потребує 
фінансування

2.3.. Розробка ескізу генерального плану 2018-2019р 1 Іочаївська 
міська рада, 
виконавчий 
комітет

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет

100,00

2.4. Коригування проекту генерального 
плану з врахуванням пропозицій 
громадськості.

2018-2019
Р

Виконавчий
комітет,
підрядна
організація

Не потребує 
фінансування

2.5. Розгляд проекту генерального плану 
архітектурно-містобудівною радою

2018-2019
Р

Почаївська 
міська рада, 
виконавчий 
коиітет

Не потребує 
фінансування

2.6. Подання проекту на затвердження сесіі' 
Почаївської міської ради.

2018-2019
Р-

Виконавчий
комітет

Не потребує 
фінансування

Г\

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року № 1316

Про внесення змін до 
програми «Впровадження та 
застосування енергоефективних та 
енергозберігаючих заходів у закладах 
освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019
рр.»

У зв’язку із збільшенням вартості будівельних матеріалів, заробітної плати в 
будівництві, з метою ефективного та цільового використання коштів, керуючись «Порядком 
розроблення та виконання місцевих цільових програм», ст.27, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу 6. «Напрями та перелік завдань і заходів Програми» 
«Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у 
закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.» та викласти згідно додатку 1 до 
рішення.

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

Міський голова- "%

Чубик А.В.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



Додаток 1 до рішення сесії 
Почаївської міської ради № 1316 

Від « 04 » червня 2018 року

Назва напряму 
діяльності ( 
назва завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк
виконанії
я заходу

Виконавці Джерела
фінансу
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансува
ння
(тис.грн.)

Очікуванні
результати

1. Підвищення
теплового опору
основних
констру ктивних
елементів
будівель
загальноосвітніх
навчальних
закладів

1.1. Капітальний 
ремонт
Почаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст. 
Почаївської 
міської ради 
Тернопільської 
області із 
застосуванням 
снсргозбсрігаючи 
х технологій 
(Блок А) та (Блок 
Б);

Червень-
вересень
2017-2018
Р

Почаївська 
ЗОШ І-ІІІ сг., 
Відділ освіти

Держави
ий

бюджет 
(освітня 
субвенці 

я) та 
місцевий 
бюджет

3600,00 1. Покращено
енергоефективні
сть будівель
загальноосвітніх
навчальних
закладів
Почаївської
МОТГ,
зменшено
втрати тепла.

1.2. Капітальний 
ремонт частини 
підлоги із 
застосуванням 
енергоефективних 
заходів у 
Старотаразькій 
ЗОШ МІ ст.

Червень- 
вересень 
2017 року

Старотаразька 
ЗОШ І-ЇІ ст.

Держави
ий

бюджет
(освітня
субвенці

я)-

100,00

1.3. Заміна вікон 
та дверей на 
енергозберігаючі 
у двох корпусах 
Почаївській ЗОШ 
І-ІІІ ст.

2017
2019 року

Почаївська 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів

Міський
бюджет

210.00

1.4. Капітальний 
ремонт 
(утеплення) 
фасаду'
Почаївської ЗОШ 
І-ИІ сг.(І корпус)

3 березня 
2019 р. по 
грудень 
2019 р.

Почаївська 
ЗОШ І-ПІ 
ступенів

Міський
бюджет,
ДФРР

1500.00

1.5. Реалізації 
проекту
«Реконструкція 3 
добудовою ЗОШ 
І-И ст. в с. Старий 
Тараж,
Кременецького 
району,Тернопіль 
ської області»

з березня 
2018 по 
грудень
2018 р.

Старотаразька 
ЗОШ І-ІІ ст.

Міський
бюджет,
ДФРР-

4750,00

1.6. Капітальний 
ремонт 
(утеплення 
фасадів та 
часткова заміна 
вікон і вхідних 
дверей) ДНЗ в м. 
Почаїв

2019 рік Почаївський
дошкільний
навчальний
заклад

Міський
бюджет
ДФРР

1620,00

2. Забезпечення
раціонального
використання
електричної
енергії;

2.1. Заміна ламп 
зовнішнього та 
внутрішнього 
освітлення на 
енергоефективні у

Протягом
2018-2019
РР

Почаївська 
ЗОШ І-ІІ! сг.

Міський
бюджет

20,00 Забезпечено
економію
споживання
електроенергії



Почаївській ЗОШ 
І-ІІІ ст.
2.2. Заміна ламп 
зовнішнього та 
внутрішнього 
освітлення на 
енергоефективні у 
Старотаразькій 
ЗОШ І-ІІ ст.

Протягом
2018-2019
РР-

Старотаразька 
ЗОШ І-ІІ ст

Міський
бюджет

8,00

3. Підвищення 
ефективності 
діючих систем 
теплопоста чання 
, модернізація 
котелень

3.1. Заміна котлів 
у Почаївському 
дошкільному 
навчальному
закладі

2019 Почаївський
дошкільний
навчальний
заклад

Міський
бюджет

200,00 Здійснено 
санацію 
опалювальної 
системи та 
системи
теплопостачання 
, встановлені 
сучасні засоби 
контролю за 
використанням 
енергоресурсів

3.2. Проведення 
чистки системи 
опалення у 
Почаївській ЗОШ

Протягом 
2018 року

Почаївська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Міський
бюджет

Згідно
кошториси

их
розрахунків

3.3. Проведення 
чистки системи 
опалення у 
Старотаразькій 
ЗОШ 1-11 ст.

Протягом 
2018 року

Старотаразька
ЗОШ

Міський
бюджет

Згідно
кошториси

их
розрахунків

3.4. Встановлення
засобів обліку та
засобів
регулювання
споживання
енергоресурсів;

2017-2018
Р

Почаївська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Міський
бюджет

20,00

4. «Забезпечення
постійного
моніторингу за
рівнем
споживання
енергоресурсів,
моніторинг та
дослідження
ринку сучасних
енсргозберігаюч
их технологій

4,3. Дослідити
варіанти
використання
альтернативних
видів палива.
Можливості
встановлення
електричних
котлів.
4.2. Проводити 
щорічний тепло 
аудиту приміщень 
4.3 Вивчити 
можливості та 
перспективи 
використання 
сонячних батарей

2017-2019 Відділ освіти 
Почаївської 
міської ради

Міський
бюджет

Згідно
кошториси

их
розрахунків

Забезпечено 
постійний 
моніторинг у 
сфері
енергозберігаюч 
их технологій, 
проведений 
аналіз щодо 
можливості 
використання 
альтер нативних 
джерел
енергопостача н н 
я

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 04 » червня 2018 року №1317

Про внесення змін до 
Порядку розроблення та 
виконання місцевих цільових 
програм

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою покращення результативності та контролю під час розробки 
та виконання місцевих цільових програм, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку розроблення та виконання місцевих цільових 
програм та викласти зміни згідно додатку 1 до рішення.

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

/і

Міський голова

Чубик А.В. 

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення 

сесії Почаївської міської ради 
№1317 від «04» червня 201К року

Зміни та доповнення, що вносяться до 
Порядку розроблення та виконання місцевих цільових програм

1. В розділі 1 п.1.3. доповнити словами : «органами виконавчої влади, керівниками 
бюджетних установ».

2. В розділі I I :
2.1. п.2.2.1. викласти у такій редакції: «Програма розробляється за умов:
- існування проблеми, розв’язання якої неможливе засобами галузевого управління і

потребує підтримки на рівні міського бюджету;
- відповідності мети програми пріоритетним напрямам Стратегії розвитку Почаївської

МОТГ на 2017-2027 роки, Законам України, Указам Президента України, 
програмі дій Уряду, Державним програмам економічного та соціального розвитку 
України, обласним програмам, щорічним програмам соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської МОТГ з конкретними посиланнями на 
джерело;

- наявності реальних можливостей ресурсного забезпечення виконання програми:
фінансових (виділення коштів з міського бюджету, що є обов’язковою умовою 
розроблення програми); матеріально-технічних ресурсів; трудових ресурсів 
відповідного освітньо-професійного рівня.»

2.2. п. 2.2.2. Викласти у такій редакції: «ініціатор розроблення програми готує 
пропозиції щодо наявності підстав для розроблення програми, які зазначені в 
пункті 2.2.1. розділу II Порядку, та подає їх для реєстрації до Почаївської міської 
ради.

2.3. п. 2.2.3. викласти у такій редакції: «У разі наявності у зверненні аргументованих 
підстав для розроблення проекту Програми міський голова доручає відповідному 
структурному підрозділу в межах повноважень підготувати рішення виконавчого 
комітету Почаївської міської ради про підготовку проекту програми. В рішенні 
виконавчого комітету Почаївської міської ради вказується розробник, 
відповідальний виконавець, керівник програми та строк підготовки програми.

2.4. в п. 2.3.2.7 абзац перший викласти у такій редакції: «У цьому розділі зазначається 
орган (комісія або конкретна відповідальна особа) який здійснює координацію дій 
між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок 
взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо. 
Абзац другий викласти у такій редакції: « визначений міським головою відділ або 
конкретна відповідальна особа веде базу даних міських програм та звітів 
відповідальних виконавців про їх виконання. Перелік міських програм, які 
потребують фінансування з бюджету Почаївської МОТГ, включаються окремим 
додатком до програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської МОТГ на відповідний рік.

3. В розділі 111 п.3.4. викласти у такій редакції: «Проект програми візується замовником 
програми (ініціатор розроблення програми) та керівником програми, яким є заступник 
міського голови, куратор відповідного напряму діяльності виконавчих органів міської 
ради, секретар виконавчого комітету, секретар міської ради або безпосередньо 
міський голова.

4. У додатку 1 до програми , таблицю паспорта програми доповнити рядком із таким 
змістом:

10. Керівник програми



_ «ь
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

Від 04 червня 2018 р. №1318

Про внесеня змін до рішення сесії 
Почаївської міської ради №14 від 
24.12.2015 року

Керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі» та ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія Почаївської міської ради

в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення сесії Почаївської міської ради №14 від 24.12.2015 

року «Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які 
перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Почаїв, с. Затишшя, 
с. Комарин та с. Ст.Тараж» зміни, що додаються:

1.1. У «Порядку встановлення розмірів орендної плати за використання 
земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності територіальної 
громади м.Почаїв, с. Затишшя, с. Комарин та с. Ст.Тараж», затвердженому 
рішенням сесії міської ради №14 від 24.12.2015 року

- у пункті 2.5. розділу II «Порядок розрахунку розмірів орендної плати» слова 
«10%» в пункті 10 «Землі промисловості» замінити на слова «3%» і викласти в 
наступній редакції:

№
п/п

Категорія земель за цільовим призначенням та 
функціональним використанням

Відсоткова ставка від 
нормативної грошової 

оцінки
10. Землі промисловості 3%

2. Контроль за виконанням данртю рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишньор^'І^^ШіЬі-оі.'еф^^^^^ ^

Міський галова
с V

В.С. Бойко

’ч\
Вик. Касаткін £>:С,<с-Л



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № 1 0 / у

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 50, 
гр. Притулі В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Круки, Радивилівського р-ну., , Рівненської обл.. гр. 
Притули В.І., який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 50, 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. Притулі Віктору Івановичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 50.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 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. Шкільна, 47, 
гр. Білорус Л.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 47, гр. Білорус Л.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Шкільна, 47, 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. Білорус Любові Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1767 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 47.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудазвЙВЩ^^ектури, зш^льних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, ,

Міський голова,. '

Олейнік М.Г.

В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року

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, гр. Шушкевич Т.П.

№ ^ 3^2/

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Шушкевич Т.П., 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, 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. Шушкевич Тетяні Павлівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площами 0,8076 га та 0,4444 га для ведення особистого селянського 
господарства в с, Комарин за рахунок земель померлого землекористувача Шилюка 
Павла Йосиповича (в.т.ч. землі сільськогосподарського призначення -  рілля), які 
знаходяться в межах населеного пункту.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 
гр. Притулі В.І.

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Притулі Віктору Івановичу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0259 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, за рахунок 
земель попереднього землекористувача, померлого Семенюка Івана Васильовича в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 04 » червня 2018 року № і  3*13

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 94, 
гр. Дем’янчуку Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Злуки, 41/62, гр. Дем’янчука Р.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 94, 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 ШИ Л А :

1. Затвердити гр. Дем’янчуку Руслану Михайловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2373 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0485 у с. 
Ст. Тараж, вул. Шкільна, 94, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Дем’янчуку Руслану Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2373 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 94.

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

4. Контроль за виконанням даного рішенщиїОкласти на постійну депутатську комісію з 
питань місгобудуван н», архітектури, Земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середорища. :

Міський голова [
Олейнік М.Г.

В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 04 » червня 2018 року № / 3  2  ^

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 111, 
гр. Веселову А.О.

Розглянувши заяву жителя с. Зоря, Саратського р-ну., Одеської обл., гр. Веселова 
А.О., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж, вул. 
Шкільна, 111, 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. Веселову Антону Олександровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель І споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0491 у с. 
Ст. Тараж, вул. Шкільна, 111, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Веселову Антону Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 111.

3. Зареєструвати речові права 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,; ; у

В И Р І ШИ Л А :

порядку.

Міський і голова В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /  З

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Ст. Тараж, вул. Резніка, 13, 
гр. Паляниці В. О.

Розглянувши заяву жителя с. Ст. Тараж, гр. Паляниці В.О., який просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж, вул. Резніка, 13, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", 
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Паляниці Володимиру Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0311 у с. 
Ст. Тараж, вул. Резніка, 13, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Паляниці Володимиру Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж, вул. Резніка, 13.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення пркласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, зе>гёльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища; ^

В И Р І ШИ Л А :

порядку.

Міський і̂ олЬва
і В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № _ Ш £

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ДІЛ Я Н К И  в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж , вул. Лесі Українки, 12, 
гр. Курач Є.С,

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж , вул. Лесі Українки, 12, гр. Курач Є.С., 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж , 
вул. Лесі Українки, 12, 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 ШИ Л А :

1. Затвердити гр. Курач Євгенії Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0314 у с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 12, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Курач Євгенії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 12.

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

Олейнік М.Г. .

В.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / 3 2 ?

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. Старий Тараж , вул. Шкільна, 8, 
гр. Мотрунич О.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж , вул. Шкільна, 8, гр. Мотрунич О.Д., 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 8, 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. Мотрунич Ользі Дмитрівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0310 у с. 
Старий Тараж, вул. Шкільна, 8, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мотрунич Ользі Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна 8.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А  :

порядку.

Міський я голова ' В.С.Бойко

Олейнік М.К

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 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 , З, 
гр. Клепач М.С.

Розглянувши заяву жителя с.Комарин , вул. Зарічна, 3, гр. Клепача М.С., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин , вул. Зарічна, 3, 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 ШИ Л А :

№ / 3,2<£

1. Затвердити гр. Клепачу Миколі Степановичу 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 6123488200:03:001:0069 у с. 
Комарин, вул. Зарічна, 3, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Клепачу Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в Комарин, вул. Зарічна, З,

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань м ід і& ^ ^ а і^ ^ ^ іт е к т у р и , ^ й л ь н и х  відносин та охорони навколишнього 
природного срредовщца., .

Місьфий голова

Олейнік МІГ.-.
Чл

Бондар Г.В.

І \ В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /3 # 1 $

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 
гр. Курач Є.С.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Курач Є.С., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 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. Курач Євгенії Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,5982 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0313 у с. Старий Тараж , вул. 
Лесі Українки ; площею 0,4313 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0315 у 
с. Старий Тараж , вул. Лесі Українки та площею 0,4796 га за кадастровим номером 
6123488200:01:001:2548 у с. Старий Тараж , вул. Лесі Українки для ведення 
особистого селянського господарства землі сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Курач Євгенії Степанівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,5982 га ; 4313 га та 4796 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки .

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

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

В.С.БойкоМіський голова
Олейнік М.Г.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № Т33(/

Про затвердження проекту Із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Ст. Тараж, гр. Дем’янчуку Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Злуки, 41/62, гр. Дем’янчука Р.М., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Дем’янчуку Руслану Михайловичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,4582 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0267 в с. Ст. Тараж для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Дем’янчуку Руслану Михайловичу у власність земельну ділянку площею 
0,4582 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. 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.

і1‘ /

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
Від « 04 » червня 2018 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Бабійчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Заліщики, вул. Козацька, 25, гр. Бабійчук Л.С., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бабійчук Любові Семенівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0549 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0068 в с. Комарин для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бабійчук Любові Семенівні у власність земельну ділянку площею 0,0549 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин.

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.

Міський голова1 М ^

№  / 33/

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Бабійчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Заліщики, вул. Козацька, 25, гр. Бабійчук Л.С., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,вул. Польова 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бабійчук Любові Семенівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4159 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0067 в с. Комарин, вул. Польова для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Бабійчук Любові Семенівні у власність земельну ділянку площею 0,4159 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Польова.

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

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року 
Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, гр. Мотрунич О.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Мотрунич О.Д., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж , вул. Шкільна 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

№ 1333

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Мотрунич Ользі Дмитрівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4296 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0312 в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мотрунич Ользі Дмитрівні у власність земельну ділянку площею 0,4296 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Шкільна

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. ^

' ..
Міський / голова ' В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельних [ ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Клепач Ж.І.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Клепач Ж.І., 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. Клепач Жанні Іванівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,3000 га за кадастровим номером 
6123488200:01:001:2549 в с. Комарин, та площею 0,5374 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0070 в с. Комарин, для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Клепач Жанні Іванівні у власність земельні ділянки площею 0,3000 га та 
0,5374га 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, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього
Природного гепеттотштття

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

\

Міський [голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № п з ґ

Про затвердження проекту Із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Каняєву А.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 36 гр. Каняєва А.І., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Каняєву Аркадію Івановичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0908 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0321 в с. Старий Тараж, для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. . Каняєву Аркадію Івановичу у власність земельну ділянку площею 
0,0908 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, зешзїьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовищу. .

Міський голова ' В.С.Бойко
І Н

Олейнік М.Г.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА__ _ н
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Каняєву А.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв , вул. Шкільна, 36 гр. Каняєва А.І., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 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. Каняєву Аркадію Івановичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3461 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0317 в с. Комарин, для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. .Каняєву Аркадію Івановичу у власність земельну ділянку площею 
0,3461 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, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік
Ч,

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / 33?
Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Каняєву А.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 36 гр. Каляева АЛ., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Каняєву Аркадію Івановичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,2905 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0316 в с. Комарин, для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Каняєву Аркадію Івановичу у власність земельну ділянку площею 1,2905 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,

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.С.Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /Д ІР

Про внесення змін в п.1 рішення 
№1077 Почаївської міської ради 
сьомого скликання 
двадцять шостої сесії від 17.11.2017р. 
гр. Мельнику С. М.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Мельника Станіслава Миколайовича, 
який просить внести зміни в п.1 рішення № 1077 від 17.11.2017р. двадцять шостої сесії 
Почаївської міської ради, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

1. Внести зміни в п.1 рішення № 1077 Почаївської міської ради сьомого скликання 
двадцять шостої сесії від 17.11.2017р., виклавши в наступній редакції:
«Надати дозвіл гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки загальною площею 
2.00 га, в тому числі 0,3300 га за рахунок земель, які були в його користуванні 
(землі сільськогосподарського призначення, рілля) та площею 1.6700 га за рахунок 
земель померлого землекористувача Мельника Миколи Миколайовича (землі 
сільськогосподарського призначення, рілля) в с. Комарин, в межах населеного 
пункту».

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

Міськії В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /З З У

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Козацька, 16, 
гр. Клименчук О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Козацька, 16, гр. Клименчук О.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Козацька, 16, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Клименчук Ользі Василівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0677 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 16.

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

Міськ ” В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :

Онук В.В,
Бондар Г.В., '



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «04» червня 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. Старотаразька, 10, 
гр. Плитину М.І.

Розглянувши заяву жителя м. Червоноград, вул. Шептицького, 1/58, гр. Плитина М.І., 
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. 
Старотаразька, 10, 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. Плитину Миколі Івановичу 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. Старотаразька, 10.

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

Міський голови
Онук В.В.

Бондар Г.В.

о
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / 3 9 3

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
буднику, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 13, 
гр. Орловському Г.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лосятинська, 13, гр. Орловського Г.Ф., 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. Почив, вул. 
Лосятинська, 13, 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 :

Надати дозвіл гр. Орловському Григорію Феофановичу на виготовлення технічної 
документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель І споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
13.

2. Контроль за виконанням даного рішешя покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, йрхітектурщ'земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища; -

Міський голова В.С. Бойко
ОнукВ.В. 

Бондар Г.В

1



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № Щ і

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, 2, 
гр. Симанюк ЇМ .

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 2, гр. Симанюк З.М., 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. 
Фабрична, 2, 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. Симанюк Зоряні Мирославівні 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, 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітект^ри/'зе^іельних відносин та охорони навколишнього 
природного середови і ца,1 , _ •

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № ш

Про надання дозволу на виготовлення
* _ ** «м *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. Дачна, 4, 
гр. Гутовичу А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дачна, 4, гр. Гутовича А.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Дачна, 4, 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. Гутовичу Андрію Васильовичу 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. Дачна, 4.

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

Міський голова: г
V

ОнукВ.В. л  °-

Боїідар Г.В. 1

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Тиха, З, 
гр. Комару П.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Тиха, 3, гр. Комара П.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Комару Петру Івановичу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0750 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Тиха, 3, за рахунок земель наданих у постійне користування в межах населеного 
пункту, в тому числі землі громадської та житлової забудови.

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

Міський
Онук В В . 

Бондар Г.В.

она !:' /
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / 3 9 £

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Лосятинська, 
гр. Орловському Г.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Лосятинська, 13, гр. Орловського Г.Ф., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 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. Орловському Григорію Феофановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Лосятинська.

В И Р І Ш И Л А :

цілення покласти на постійну депутатську комісію з 
йя/земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, 
гр. Кузнецову Ю.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2, гр. Кузнецова Ю.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, 
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. Кузнецову Юрію Станіславовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлої Кузнєцової Ганни Василівни, наданих у 
користування в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «04 » червня 2018року № /

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Дачна, 4, гр. Гутовича А.В, який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Дачна, 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. Гутовичу Андрію Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0197 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Дачна.

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

Міський голшца а <

>  А.

В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Суворова, 
гр. Сторожук С.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 19, гр. Сторожук С.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Суворова, 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. Сторожук Світлані Степанівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0112 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Суворова, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне 
користування в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектуга^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.' . •

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /3 9 $

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. І Іочаїв, вул. Волинська, 
гр. Нікітюк З.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 72, гр. Нікітюк З.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Волинська, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Нікітюк Зіні Василівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0822 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлої Люба Ганни Андріївни в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова і і
Онук В.В.

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / 3 £ 0

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лісова, 56, гр. Бекеши О.К., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лісова, 
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. Бекеші Олександрі КирилівнІ на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1400 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лісова, з них: 0,0400 га 
- за рахунок земель попереднього землекористувача, померлої Сіроженко Любові 
Іванівни, наданих у постійне користування в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі, а 0,1000 га -  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, не наданих 
у власність або користування в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, 
природного середовища.;

земельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова
Онук В.В.

Бондар Г.В

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 0 4 »  червня 2018 року № / 3 5 1

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. ІІочаїв, вул. Фабрична, 
гр. Галяс Г.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 20, гр. Галяс Г.С., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 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. Галяс Ганні Степанівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0209 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, з них: 0,0100 га - за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення наданих їй у користування в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі, а 0,0109 га -  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення не наданих у власність або користування в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

В И Р І Ш И Л А :

*7 \ ̂  V * МН < З І \ ; ■ ! І. \
М ісь^^Ігрл^аР; В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /3 £ 2

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Симанюк З.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 2, гр. Симанюк З.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 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. Симанюк Зоряні Мирославівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0650 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, за рахунок 
земель попереднього землекористувача, померлої гр. Мартинюк Іванни Євгенівни, які 
були надані в постійне користування в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуванні ' , земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовйш

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № 1ЭЭЭ

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 39, гр. Паляниці В.О., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Волинська, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Паляниці Володимиру Олександровичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0512 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або користування 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 р. № /$ £ #

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Почаїв вул. Шевченка, 33,
ФО-П Павлучинській Л.П.

Розглянувши заяву ФО-П Павлучинської Л.П., яка просить надати дозвіл на 
проведення експертно-грошової ОЦІНЮ! земельної ділянки, яку орендує згідно договору 
оренди землі від 29.08.2013 р. в м. Почаїв вул. Шевченка, 33, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель” сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл ФО-П Павлучинській Любові Петрівні на проведення експертно- 
грошової оцінки земельної ділянки для підприємств іншої промисловості площею 
0,4000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0187 в м. Почаїв по вул. 
Шевченка, 33.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
* ' ~ гектури, земельних відносин та охорони

В И Р І Ш И Л А :

/

Міський голова 1 В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 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. Толстого,4,
гр. Сіморі 0 .0 .

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого,4, гр. Сіморі О.О., 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. ТолстогоД та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сіморі Олександру Омеляновичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3870 у м. 
Почаїв, вул. ТолстогоД землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сіморі Олександру Омеляновичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. ТолстогоД

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 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. Спортивна, 2/2, 
гр. Чорномаз М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2, гр. Чорномаз М.В., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2, 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. Чорномаз Мирославі Василівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0304 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3873 у м. 
Почаїв, вул. Спортивна, 2/2, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Чорномаз Мирославі Василівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0304 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуванні, архІтектури/:зе4ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ___ _

Міський голова
Онук В.В.

м

В.С. Бойко

Бондар Г В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / 3 £ 7

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. ГІочаїв, вул. Волинська, 72, 
гр. Нікітюк З.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 72, гр. Нікітюк З.В., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 72, 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. Нікітюк Зіні Василівні 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 6123410500:02:001:3856 у м. Почаїв, вул. 
Волинська, 72, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Нікітюк Зіні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 72.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, арх' ..земельних 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 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № ш х

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. Фабрична, 20, 
гр. Галяс Г.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 20, гр. Галяс Г.С., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Галяс Ганні Степанівні 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 6123410500:02:001:0812 у м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 20, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Галяс Ганні Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20.

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, архітеюіЗрк, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середоввїца. ' ' / і

Міський голова
Онук В.В. 

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /399
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, 56, 
гр. Бекеші П.І. та Бекеші О.К.

Розглянувши заяву жителів м, Почаїв, вул. Лісова, 56, гр. Бекеши П.І. та Бекеши О.К., 
які просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Лісова, 56, 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. Бекеші Павлу Ігнатовичу та Бекеші Олександрі Кирилівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0792 у м. Почаїв, вул. Лісова, 56, землі житлової та громадської 
забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бекеші Павлу Ігнатовичу та Бекеші Олександрі Кирилівні безоплатно у 
власність земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лісова, 56.

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

4. Контроль за виконанням даного рндення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, „архітектори? земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища-...х г  ,

Міський голова
ОііукВ.В

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № І О Ь О

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 6, гр. Онук Л.В., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 6, 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. Онук Лідії Василівні 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 6123410500:02:001:3810 у м. Почаїв, вул. 
Галицька, 6, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онук Лідії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 6.

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. / /  Л

Міський голова
Онук В.В.

Бондар Г.В

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 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. Березина, 46а, 
гр. Чабан Ж.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 48, гр. Чабан Ж.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. Березина, 46а, 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. Чабан Жанні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:0814 у м. Почаїв, вул. 
Березина, 46а, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Чабан Жанні Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 46а.

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

4. Контроль за виконанням даного рІцйння 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № І З і і

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівнищ'ва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, 7, 
гр. Онуку Р.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 42, гр. Онука Р.О., 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. Чайковського, 7, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Онуку Роману Олеговичу 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 6123410500:02:001:3864 у м. Почаїв, вул. 
Чайковського, 7, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онуку Роману Олеговичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 7.

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

Міський голова
Онук В.В.

Бондар Г. В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № *

Про затвердження технічної доку ментації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної Д ІЛ Я Н К И  в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Заньковецької 11а, 
гр. Михалку С.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Заньковецької, 11, гр. Михалка С.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Заньковецької, 11а, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.2б 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. Михалку Сергію Михайловичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0653 та для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3724 у м. 
Почаїв, вул. Заньковецької, 11а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Михалку Сергію Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0653 та для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Заньковецької, 11а.

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

4. Контроль за виконанням даного піціення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванні, архіт^Еу^и, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного с ер ед о в и щ й ../2 ^ ')

Міський
Онук В.В.

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /ОЄ>г

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, 43/1, 
гр. Костюк М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 43/1, гр. Костюк М.В., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул, Плетянка, 43/1, 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. Костюк Марії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:0797 у м. Почаїв, вул. 
Плетянка, 43/1, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Костюк Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 43/1.

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

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

Міський голова і В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Юридика, 14, 
гр. Цеберській Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв , вул. Юридика, 14, гр. Цеберської Т.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв , вул. Юридика, 14, 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. Цеберській Тетяні Миколаївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3841 у м. Почаїв, вул. 
Юридика, 14, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд землі сільськогосподарського призначення в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Цеберській Тетяні Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 14.

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

4. Контроль за виконанням даного рчиедня покласти на постійну депутатську комісію з
питань мІстобудування, архітект5фи, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.. .

Міський
Онук В.В. 

Бондар Г.В.

ва В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 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. Озерна, 64а, 
гр. Кушіль С.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Бондарська, 15, гр. Кушіль С.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. 
Озерна, 64а, 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. Кушіль Степану Васильовичу 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 -.0723 у м. 
Почаїв., вул. Озерна, 64а, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кушіль Степану Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв., вул. Озерна, 64а.

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, архітекр^и, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
Онук В.В.

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м, Почаїв, вул. Дачна, гр. Кушельник С.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв, вул. Дачна, 16, гр. Кушельник С.Ф., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кушельник Світлані Федорівні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0340 га за кадастровим номером 
6123410500:02;001:3875 в м. Почаїв вул. Дачна, для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кушельник Світлані Федорівні у власність земельну ділянку площею 
0,0340 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна.

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, архітектурт, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища/

Міський голова
Онук В.В.

Бондар Г.В,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / Ш

Про затвердження проекту із землеустрою щодо
* _ ■ _ авідведення у власність земельної Д ІЛ Я Н К И  для 

ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Дачна, гр. Кушельнику П.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дачна, 16, гр. Кушельника П.Ф., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ДІЛЯНКИ 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна, 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. Кушельнику Павлу Федоровичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0340 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3871 в м. Почаїв вул. Дачна для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кушельнику Павлу Федоровичу у власність земельну ділянку площею 
0,0340 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанн ' ня покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуванн емельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

природного середовип

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / 3(?
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Граби, гр. Трофимлюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Граби, 1, гр. Трофимлюка А.В., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ДІЛЯНКИ Із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. 
Почаїв, вул. Граби 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. Трофимлюку Анатолію Васильовичу проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0400 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:2867 у м. Почаїв, вул. Граби, землі житлової 
та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітеж^ури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природної!«) середовища.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № Ц

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 17, гр. Антонюк В.В., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. 
Почаїв, вул. Дружби 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. Антонюк Варварі Василівні проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,1415 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0962 у м. Почаїв, вул. Дружби, землі житлової та громадської 
забудови в межах населеного пункту.

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

Міськийі голова І В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № / V  ̂

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Вишнева, 1, гр. Мацоли І.В., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Вишнева, 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. Мацолі Івану Васильовичу проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,3636 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3496 у м. Почаїв, вул. Вишнева, землі житлової та громадської 
забудови в межах населеного пункту.

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

Міський голова \ В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :

Бондар Г.В

Онук В.В.

V а



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 52, гр. Октовича Р.С., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. 
Почаїв, вул. Тиха 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. Октовичу Роману Сергійовичу проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1442 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3331 у м. Почаїв, вул. Тиха, землі житлової 
та громадської забудови в межах населеного пункту.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 20, гр. Шмигельської М.П., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. 
Почаїв, вул. Чайковського 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. Шмигельській Марії Петрівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0538 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3673 у м. Почаїв, вул. Чайковського, землі 
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Б ойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № ^

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

Розглянувши заяву жительки Львівської обл., Турківського р-ну., с. Явора, гр. 
Топорович Г.Є., яка просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд м. Почаїв, вул. Бригадна 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 ШИ Л А :

1. Затвердити гр. Топорович Галині Євстахівні проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1000 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3070 у м. Почаїв, вул. Бригадна, землі 
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

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

МІСЬКИЙ ГОДО.Ві̂ В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року

Про затвердження акту обстеження 
меж земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель закладів освіти 
(обслуговування будівлі дошкільного навчального 
Закладу) в м. Почаїв, вул. Липова, 4а

№

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 23.05.2018 року про обстеження межі між земельною ділянкою для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти (обслуговування будівлі дошкільного 
навчального закладу) в м. Почаїв, вул. Липова, 4а, та суміжними земельними ділянками гр. 
Сітко Г.І. та гр. Білоус В.Г. в м. Почаїв, по вул. Липова, керуючись ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування”, ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних Положень Земельного 
кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт обстеження погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань 
земельних відносин від 23.05.2018 року по обстеженню межі між земельною ділянкою 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (обслуговування будівлі 
дошкільного навчального закладу) в м. Почаїв, вул. Липова, 4а, та суміжними 
земельними ділянками гр. Сітко Г.І. та гр. Білоус В.Г. в м. Почаїв, по вул. Липова. (Акт 
додається.)

2. Затвердити Почаївській міській раді межу земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (обслуговування будівлі дошкільного 
навчального закладу) площею 0,6870 га в м. Почаїв, вул. Липова, 4а, та суміжними 
земельними ділянками гр. Сітко Г.І. та гр. Білоус В.Г. в м. Почаїв, по вул. Липова по 
існуючим межам згідно кадастрового плану земельної ділянки.

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

Міський голови

Онук В.В.

Бондар г.В.

В.С.Бойко



АКТ
комісійного обстеження і погодження межових 

знаків між суміжними землекористувачами 
по вул. Липова

21 травня 2018 року м. Почаїв

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

Проведено обстеження земельної ділянки на предмет погодження 
межових знаків між Почаївським дошкільним навчальним закладом та 
суміжними землекористувачами гр. Сітко Г.І та гр. Білоус В.Г. по вул. 
Липова в м. Почаїв.

/План-схема земельної ділянки, яка передається у власність Почаївській 
міській раді по вул. Липова в м. Почаїв додається -  див. на звороті/.

Було виявлено:
- межі земельної ділянки, яка передається у власність Почаївській 

міській раді по вул. Липова в м. Почаїв відповідають кадастровому плану, 
виготовленому ТОВ “Геоземсервіс” по існуючих межових знаках;

- в акті погодження меж між сусідніми землекористувачами відсутній 
підпис суміжних землекористувачів гр.Сітко Г.І та гр.Білоус В.Г.

Комісією встановлено, що порушень по фактичному використанню 
земельної ділянки не виявлено, а межові знаки встановлені згідно згаданого 
плану земельної ділянки.

. Підписи:

Заступник міського голови бик А.В.

Заступник міського голови Максимчук С.В.

Спеціаліст земельного відділу Онук В.В.

Спеціаліст земельного відділу Олейнік М.Г.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації 
земель (земельної ділянки) у комунальну 
власність територіальній громаді

jy£ / ^ 6

Керуючись ст.12, 186-1,122 Земельного кодексу України, ст. 35, 56, 57 Закону України 
« Про землеустрій», ст.26, ст.ЗЗ Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднаних територіальних громад», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.05.2012р. №513 “Про затвердження Порядку проведення 
інвентаризації земель ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 
(земельної ділянки) у комунальну власність ПочаївськІй ОТГ загальною площею 
1,3214 га (кадастровий номер 6123410500:02:001:3882) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 
збирання, очищення та розділення води) в м. Почаїв, вул. Шкільна, 37.

2. Передати Почаївському комбінату комунальних підприємств в постійне користування 
земельну ділянку площею 1,3214 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 
розділення води) в м. Почаїв, вул. Шкільна, 37.

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

4. Контроль за виконанням даного рішешигпокласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архІтектурщ4емельних відносин та охорони навколишнього 
природного сср^дОвиїда^ \

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року № /377
Про затвердження детального плану 
території земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв вул.
Котляревського, гр. Сотнічуку А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Медова, 18, гр. Сотнічука А.С., який 
просить затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. 
Котляревського, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, "Про регулювання містобудівної діяльності", 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сотнічуку Андрію Сергійовичу детальний план території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Котляревського.

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

В И Р І Ш И Л А :

земельних відносин та охорони

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності 
в м. Почаїв, вул. Промислова, 5

Розглянувши заяву директора ТОВ «Пластик-М» Значковського Б.М., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, та додані 
матеріали, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 
12, 79-1, 127, 128, 141, 186 Земельного кодексу України, Законами України “Про оцінку 
земель” «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
сесія Почаївської міської ради

В ИР І ШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності площею 9,2000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на території м. Почаїв, вул. Промислова, 5.

2. Погодити поділ вищезазначеної земельної ділянки загальною площею 9,2000 га на 
шість окремих земельних ділянок: площею 3,4239 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:3881), площею 0,0167 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:3883), площею 0,1659 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:3884), площею 0,2211 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:3885), площею 0,0732 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:3886), площею 5,2992 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:3887) в м. Почаїв, вул. Промислова, 5.

3. Припинити право постійного користування земельної ділянки площею 9,2 га м. 
Почаїв, вул. Промислова, 5.

4. Зареєструвати право комунальної власності на утворені внаслідок поділу земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням даного рішеряя покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувашя,щрхіхькдурй; земельних відносин та охорони навколишнього

; , л-д-----. -Ч'. '-7 \Ч /
природного середрвйща. ’- .д  ф —>,

Міськи й голова:
Онук В.В.

Бондар Г.В,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року *  т з

Про внесення змін в рішення № 1032 
26 сесії сьомого скликання 
Почаївської міської ради 
від 17.11.2017 р.

Керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в пункт 1 рішення сесії Почаївської міської ради № 1032 від 
17.11.2017 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки в м. 
Почаїв, вул. Банкова, 1а».змінивши номер земельної ділянки із “1а” на номер “1”. 2

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки у власність 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Сухому В.О.

Розпіянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка Т, 94, гр. Сухого В.О., який 
просить затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки та продати у власність 
дану ділянку для будівництва індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 
складу №1 фабрики “Іква”) в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 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, Законом 
України “ Про оцінку земель ”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення № 2291 від 09.07.2015 р. 50 сесії 
VI скликання Почаївської міської ради звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 
викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3165 площею 96 м2, що відводиться у власність шляхом 
викупу гр. Сухому Василю Олександровичу в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18.

2. Продати у власність гр. Сухому Василю Олександровичу земельну ділянку 
площею 0,0096 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3165, яка 
розташована в межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, згідно 
експертної грошової оцінки в сумі 6758,00 грн.

3. Гр. Сухому Василю Олександровичу здійснити перерахування вищевказаної 
суми коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в 
місячний строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі- 
продажу земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, на вищезазначених 
умовах.

5. Контроль за в^іфнфннлмГі^рго рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудуваїгйя, ашйтектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного се^дшища*..

В.С.БойкоМіський^ .голова
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04» черня 2018 року № т /

Про затвердження експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки у власність 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Довгушко А.Д.

Розглянувши заяву жителя м, Почаїв, вул. Старотаразька, 17а, гр. Довгушко А.Д. який 
просить затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки та продати у власність 
дану ділянку для будівництва індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 
складу №1 фабрики “Іква”) в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 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, Законом 
України “ Про оцінку земель ”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення № 2292 від 09.07.2015 р. 50 сесії 
VI скликання Почаївської міської ради звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 
викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3166 площею 433 м \ що відводиться у власність шляхом 
викупу гр. Довгушко Андрію Дмитровичу в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18.

2. Продати у власність гр. Довгушко Андрію Дмитровичу земельну ділянку 
площею 0,0433 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3166, яка 
розташована в межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, згідно 
експертної грошової оцінки в сумі 29048,00 грн.

3. Гр. Довгушко Андрію Дмитровичу здійснити перерахування вищевказаної суми 
коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в місячний 
строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі- 
продажу земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, на вищезазначених 
умовах.

5. Контроль ні викбіедйям даного^рішення покласти на постійну депутатську
• *_/*'•'' Гн і ч  - « ■ „ іЛ, У' ' • «коміспц. з  ЩїТань мщтйоу^уваняя, архітектури, земельних відносин та охорони 

н а в к ^ р ц )^

^ І !  ІІШ1Місьі|^^л(шц В.С. Бойко
Онук В.В. 0 ?

Бондар Г.В.,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки у власність 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Довгушко О.Д.

Розглянувши заяву жителя с. Ст. Кокорів, гр. Довгушко О.Д. який просить затвердити 
експертну грошову оцінку земельної ділянки та продати у власність дану ділянку для 
будівництва індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини складу №1 
фабрики “Іква”) в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 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, Законом України “ Про 
оцінку земель ”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення № 2293 від 09.07.2015 р. 50 сесії 
VI скликання Почаївської міської ради звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 
викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3167 площею 244 м2, що відводиться у власність шляхом 
викупу гр. Довгушко Олексію Дмитровичу в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18.

2. Продати у власність гр. Довтушко Олексію Дмитровичу земельну ділянку 
площею 0,0244 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3167, яка 
розташована в межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, згідно 
експертної грошової оцінки в сумі 16938,00 грн.

3. Гр. Довгушко Олексію Дмитровичу здійснити перерахування вищевказаної суми 
коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в місячний 
строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі- 
продажу земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, на вищезазначених 
умовах.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з р и ^ ь  містббу^ванш^архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного серщюцища.

.. • • с' /  __" *’ " ^- /
МІСЬКИЙ г
Онук В.В.
Бондар Г.В.

* /40 Ь

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 0 4 »  червня 2018 року № //< 0

Про затвердження експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки у власність 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Степанцю М.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 48а., гр. Степанця М.Г., який 
просить затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки та продати у власність 
дану ділянку для будівництва індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 
складу №1 фабрики “Іква”) в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 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, Законом 
України “ Про оцінку земель ”, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення № 2290 від 09.07.2015 р. 50 сесії 
VI скликання Почаївської міської ради звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 
викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3162 площею 313 м2, що відводиться у власність шляхом 
викупу гр. Степанцю Михайлу Григоровичу в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18.

2. Продати у власність гр. Степанцю Михайлу Григоровичу земельну ділянку 
площею 0,0313 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3162, яка 
розташована в межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, згідно 
експертної грошової оцінки в сумі 21239,00 грн.

3. Гр. Степанцю Михайлу Григоровичу здійснити перерахування вищевказаної 
суми коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в 
місячний строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі- 
продажу земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, на вищезазначених 
умовах.

5. Контроль за віжойМняадГ^ного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з пит^ь;.шсто^удув£№щя, архітектури, земельних відносин та охорони 
навкол и іиньогайриродЦог^сф^йЩЩа-

; : 0 (  U:
Міські В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :

Онук B.B.
Бондар Г. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року

Про затвердження експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки у власність 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Дмитруку М.А.

Розглянувши заяву жителя с. Башуки, гр. Дмшрука М.А., який просить затвердити 
експертну грошову оцінку земельної ділянки та продати у власність дану ділянку для 
будівництва індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини складу №1 
фабрики “Іква”) в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 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, Законом України “ Про 
оцінку земель ”, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення № 2308 від 09.07.2015 р. 50 сесії 
VI скликання Почаївської міської ради звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 
викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3161 площею 98 м2, що відводиться у власність шляхом 
викупу гр. Дмитруку Миколі Андрійовичу в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18.

2. Продати у власність гр. Дмитруку Миколі Андрійовичу земельну ділянку 
площею 0,0098 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3161, яка 
розташована в межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, згідно 
експертної грошової оцінки в сумі 6946,00 грн.

3. Гр. Дмитруку Миколі Андрійовичу здійснити перерахування вищевказаної суми 
коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в місячний 
строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі- 
продажу земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, на вищезазначених 
умовах.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з іші^а^МістЬбудуваншК архітектури, земельних відносин та охорони 
навколищнього.прцро^огос^едоцища.

Міськийгрлова В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :

Онук В.В,
Бондар Г.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 04 » червня 2018 року №

Про затвердження експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки у власність 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Токар С.М.

Розглянувши заяву жительки с. Куликів, гр. Токар С.М., яка просить затвердити 
експертну грошову оцінку земельної ділянки та продати у власність дану ділянку для 
будівництва індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини складу №1 
фабрики “Іква”) в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 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, Законом України “ Про 
оцінку земель ”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення № 2294 від 09.07.2015 р. 50 сесії 
VI скликання Почаївської міської ради звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 
викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3155 площею 309 м2, що відводиться у власність шляхом 
викупу гр. Токар Степаниді Миколаївні в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18.

2. Продати у власність гр. Токар Степаниді Миколаївні земельну ділянку площею 
0,0309 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3155, яка розташована в 
межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, згідно експертної 
грошової оцінки в сумі 20903,00 грн.

3. Гр. Токар Степаниді Миколаївні здійснити перерахування вищевказаної суми 
коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в місячний 
строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі- 
продажу земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, на вищезазначених 
умовах.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудувішня, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишцьоі^гірі%е^одАі^§іедовища. ^

В.С. Бойко


