
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

09 листопада 2018р. м. Почаїв № 123 

 
Про скликання тридцять шостої 
сесії Почаївської міської ради  
сьомого скликання  
 

Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

1. Скликати тридцять шосту сесію Почаївської міської ради сьомого скликання 

20 листопада 2018 року у вівторок о 10.00 год. в сесійному залі Почаївської 

міської ради за адресою вул. Шевченка, 2, м. Почаїв.  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

2.2. Про затвердження Програми капітального ремонту, встановлення, 

відновлення об’єктів та елементів благоустрою на території Почаївської 

МОТГ. 

2.3. Про надання дозволу на корегування проекту «Реконструкція з добудовою 

загальноосвітньої школи I-II ступенів за адресою: вул. Шкільна, 2, с. 

Старий Тараж, Кременецького району, Тернопільської області». 

2.4. Про затвердження Програми організації свят та розвитку культури та 

мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-

2020 роки. 

2.5. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. 

2.6. Про співфінансування проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації 

продуктивністю 300 м
3
/добу м. Почаїв, Кременецького району 

Тернопільської області». 

2.7. Про співфінансування проекту «Реконструкція з добудовою 

загальноосвітньої школи I-II ступенів за адресою: вул. Шкільна, 2, 

с.Старий Тараж, Кременецького району, Тернопільської області». 

2.8. Про внесення змін до Правил благоустрою санітарного утримання 

територій, забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ. 

2.9. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2018 році. 

2.10. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Почаївської 

міської ради житлового будинку з господарськими спорудами. 

2.11. Про встановлення розміру відрахувань чистого прибутку (доходу) 

комунальними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету 

Почаївської міської ради на 2019 рік. 

2.12. Про внесення змін до договору оренди землі від 26.06.2009р. 

2.13. Про внесення змін до договору оренди землі від 04.02.2009р. 



2.14. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Шаповал 

М.І. 

2.15. Земельні питання: 

2.15.1. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Березина, 20а, гр. Березію П.П. 

2.15.2. Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,1013 га із земель для 

ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, гр. Гаврилюк І.П. 

2.15.3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

площею 0,0400 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка,  

гр. Боболінському Ю.Ф. 

2.15.4. Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0650 га для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Голоті Ю.В. 

2.15.5. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0101 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, гр. Грисині С.М. 

2.15.6. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, гр. 

Деркачу Р.М. 

2.15.7. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,3782 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Желізніцькій Т.О. 

2.15.8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 7, гр. 

Желізніцькій Т.О. 

2.15.9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земель (земельної ділянки) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти. 

2.15.10. Про затвердження детального плану забудови території земельної 

ділянки площею 0,1918 га на будівництво житлового будинку в с. Старий 

Тараж по вул. Колгоспна. 

2.15.11. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0467 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна, гр. 

Костюк О.О. 

2.15.12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) площею 0,0300 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. 

Недзельському В.А. 

2.15.13. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Сонячна, 40, гр. Огненко М.Г. 

2.15.14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Садова, 12, гр. 

Олейнік С.Г. 

2.15.15. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок площами 0,1472 га та 0,0794 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Онищуку В.О. 

2.15.16. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3168 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. 

Підгурському Р.В. 

2.15.17. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0832 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Підгурському 

Р.В. 

2.15.18. Про внесення змін в рішення №1352 Почаївської міської ради сьомого 

скликання тридцятої сесії від 04.06.2018р. гр. Симанюк З.М. 

2.15.19. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1350 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. 

Сіморі Л.В. 

2.15.20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36а, гр. 

Сіморі О.П. 

2.15.21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

площею 0,1083 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Трофимлюк Г.В. 

2.15.22. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 

вул. Молодіжна, гр. Федорук Л.В. 

2.15.23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Старотаразька, 9, гр. Цьолці Г.І. 



2.15.24. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2225 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, гр. Чавві Т.О. 

2.15.25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,8500 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

2.15.26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

площею 0,1413 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, вул. Зарічна, гр. Притулі І.С. 

2.15.27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарин, вул. Зарічна, 52, гр. Притулі І.С. 

2.15.28. Про зарахування земель. 

2.15.29. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1613 га у власність шляхом 

викупу для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Фабрична, 20 б, гр. Крамаруку С.Я. 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання тридцять шостої сесії Почаївської 

міської ради VII скликання, організувати підготовку та проведення 

пленарного засідання сесії міської ради; забезпечити організаційно-технічне 

проведення сесії міської ради. 

 
 
 
 
 
 
Міський голова         В.С. БОЙКО 


