
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

Рішення
«12» квітня 2019 року № 1786

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за 2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом 
Почаївської міської ради від 22 березня 2019 року № ЗО звіт про виконання 
міського бюджету за 2018рік, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, ГІочаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік:
По загальному фонду:

- По доходах в сумі - 58625500 грн.;
- По видатках в сумі —53635333 грн.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі -2777534 грн.;
- Повидать ' у

Міський го



/

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

Рішення
«12» квітня 2019 року № 1787

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статями 14, 23, 101 Бюджетного 
Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 
1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 01 березня 2019 року № 
1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік», згідно з 
додатком 2.

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2019 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 
року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 3, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 452120 гривень за 
рахунок:

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на Оісічня 2019 року - 500000 гривень;

перерозподілу видатків загального фонду міського бюджету 
(зменшення) - 47880 гривень;

зміни видатків спеціального фонду в сумі 2220153 гривні за 
рахунок спрямування:

залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 
01 січня 2019 року - 192676,83 гривень, в тому числі залишку освітньої 
субвенції-2684,99 гривень;



залишку коштів надходжень від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності станом на 01 січня 2019 року - 4372 гривні;

залишку коштів освітньої субвенції спеціального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року - 241,17 гривень;

залишку коштів освітньої субвенції загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року, переданої із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 1874983 гривні;

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 100000 гривень;

перерозподілу видатків загального фонду міського бюджету 
(переданого із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
- 47880 гривень.

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік 
(додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 
1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 4.

5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році (додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 01 
березня 2019 року № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 
рік»), згідно з додатком 5.

6. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2019 році (додаток 4 до 
рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 6.

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

Міський голова В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 12 квітня 2019 року № 1787

(гри.)
Зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього вт.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 100000 0 100000 100000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 100000 0 100000 100000

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 100000 0 100000 100000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 100000,00 0,00 100000,00 100000,00

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради 

від 12 квітня 2019 року № 1787

(грн)

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджету Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -1 922 863 1 922 863 1 922 863
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 922 863 1 922 863 1 922 863
Всього за типом кредитора -1 922 863 1 922 863 1 922 863

600000 Фінансування за активними операціями
-1 922 863 1 922 863 1 922 863

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду7) -1 922 863 1 922 863 1 922 863
Всього за типом боргового 
зобов’язання -1 922 863 1 922 863 1 922 863

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради 

ВІД 12 КВІТНЯ 2019 року № 1787

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

(гРн >

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ

! 
ТКВКБМС

2

Код 
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМВсього видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку

3 них

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 500000 500000 0 0 0 60000 0 0 0 60000 60000 560000

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 500000 500000 0 0 0 60000 0 0 0 60000 60000 560000

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здорове 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 60000 60000 60000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пун кті в 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник -47880 -47880 0 0 0 2160153 0 0 0 2160153 2160153 2112273

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) -47880 -47880 0 0 0 2160153 0 0 0 2160153 2160153 2112273

0611020 1020 0921

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

-47880 -47880 0 0 0 2036990 0 0 0 2036990 2036990 1989110

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 
закладів 0 0 0 0 0 123163 0 0 0 123163 123163 123163

Всього 452120 452120 0 0 0 2220153 0 0 0 2220153 2220153 2672273

Секретар міської ради В.Я, Уйван



Додаток Ns 4
до рішення Почаївської міської ради 

від 12 квітня 2019 року Ns 1787

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Код

Найменування 
бюджету 

од е ржу вача/н а д а в а 
ча міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотації

субвенції

дотації

субвенції

усьогозагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний фонд спеціальний фонд

найменування трансферту найменування трансферту

Субвенція 3 
місцевого 

бюджету за 
рахунок 
залишку 
коштів 

освітньої 
субвенції, 

що 
утворився 
на початок 

бюджетного 
періоду

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері 
охорон и 

здоровя за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

оплата 
енергоносіїв 
по закладах 

охорони 
здоровя, що 

обслуговують 
населення 

мотг

районному 
територіаль 
йому центру 

на оплату 
праці 

соціальних 
працівників 

мотг

утримання 
працівника 
районного 

центру 
соціальних 
служб для 

сімї, дітей та 
молоді

методичне 
забезпечення 
навчального 
процесу у 

ЗНЗ

надання 
соціальних 

гарантій 
фізичним 

особам, які 
надають 
послуги 

громадянам 
похилого 

віку

надання 
пільг 

окремим 
категоріям 
громадян з 

оплати 
послуг 
звязку

надання 
пільг 

населенню 
на оплату 
житлово- 

комунальних 
послуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19100000000
Тернопільський 
обласний 
бюджет

0 0 100000 100000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



1

Додаток 5
до рішення Почаївської міської ради 

від 12 еівІтня 2019 року № 1787

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
(гри)

Код 1 Ірограмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типивої 
програмної 

класифікації видатків 
та кредиіування 

місцевих бюджетів

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету/нідновідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об’єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник) 60 000

0110000
Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 60 000

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя Капітальні видатки 60 000

0600000
Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) 2 160 153

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 2 160 153

611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
заіальноосвітніми навчальними закладами (в 
тому числі школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки 47 880

Капітальний ремонт Опорного 
закладу ПочаївськаЗОНІ І-ПІ сі.

114 127

Капітальний ремонт даху Опорного 
закладу Почаївська ЗОШ І-П [ ст. 2019 рік 1 999 028 1 874 983 100

0617321 7321 0443 Будівний гво освітніх установ та закладів Реконструкція покрівлі ДНЗ м. 
] Іочаїв 2019 рік 123 163 123 163 100

УСЬОГО 2 220 153

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 6

до рішення Почаївської міської ради

від 12 квітня 2019 року № 1787

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіоняльних програм у 2019 році
(іри)

Код
11 рог рамної 
к.іасифі каї (Її 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціонально 
і класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджеі у

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету/відіюііідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюдже гін

Найменування місцсвої/регіокальної 
програми

Дата і номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у гочу числі 

бюджет 
розвитку

1 2 з 4 5 6 7 S 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 60 000 0 60 000 60 000

0110000
Міська рада (відповідальний
виконавець)

60 000 0 60 000 60 000

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоровя

Розвиток та підтримка 
комунальних закладів охорони 
здоровя, що надають первинну 
медичну допомогу на території 
Почаївської міськоїобєднаної 
територіальної громади

Рішення Почаївської 
міської ради від 

01.03,2019№ 1742
60 000 0 60 000 60 000

0 0 0 0

УСЬОГО 60 000 0 60 000 60 000

Г-,
1\

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 12 » квітня 2019 року №

Про затвердження звіту
про виконання Програми
« Впровадження та застосування 
енергоефективних та 
енергозберігаючих заходів у 
закладах освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019 рр.» за 2018 
рік.

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, заслухавши звіт про виконання Програми 
«Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 роки» за 2018 рік, 
керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти 
Почаївської МОТГ на 2017-2019 роки» за 2018 рік згідно з додатком 1 до 
рішення.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з
ічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Чубик А. В.



Додаток I 
до рішення Почаївської 

міської ради № від « 12 '^квітня 2019 р.

Інформація 
про стан виконання цільової програми за 2018 рік 

(щорічна)

Головний розпорядник кошт ів програми 
Відповідальний виконавець програми 
Повна назва програми, ким і коли затверджена

Почаївська міська рада
Почаївська міська рада (відділ освіти Почаївської міської ради)
Програма «Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів 
у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр»,.
затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради №798 від 24 травня 2017 зі змінами

від 24.05.2017 р. №798, 04.06.2018 р. №1316

Зміст заходу

іКапітальний ремонт Почаївської 3011.1 1-ІП ст. 
^Почаївської міської ради Зерно нільської області 
Ііз застосуванням снеріозберігаючих технологій 
К Блок А та Блок Б)

і Передбачено фінансування на 2018 ; Профінансовано за звітній період, 
niv 7054 45 тнг гпп 2600,00 тис.грн.

Здійснені
заходи

'У Реалізації проекту «’Реконструкція з
і добудовою ЗОШ І-И ст. в с. Старий Тараж. 
■Кременецького рано ну. Тернопільської 
■області»

І

j

і _ ДД 7
^Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного
Ібюджету:
і- кошти міського
^бюджету;
■- інші джерела
і фінансування
ІВсього з них:
■- кошти державного
бюджету;

кошти обласного
■бюджету^;
■- кошти міського
‘бюджету;
■ініпі джерела
; фінансування

688,05

42,00

42,00

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

688,053

Здійснено 
капітальний ремоггг 
загальоосвітаьої
НІКОЛИ М. ГЇОЧЗЇ8 п 
використанням 
енергозберігаючих 
заходів ( Блок А.ї та 
(Блок Б).

41.927

41,927

Здійснено
перерахунок 
проектної 
документації, 
змінено назву 
проекту, подано 
просту заявку' на 
конкуре проектів
ДФРР



3 Встановлення засобів обліку та засобів Всього з них: 20,00
регулювання споживання енергоресурсів - кошти державного 

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

20,00

4 Зам іна вікон та дверей на енергозберігаючі у Всього з них: 210,00
двох корпусах ПочаївськІй ЗОНІ ПІП ст. - кошти державного 

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

210,00

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

17,875

17,875

757,859
750,356

7,503

Замовник програми

Керівник програми
(ПІ Б)

(ГІІ.Б)

(Підпис)

(Підпис)

Проведено заміну 
засобів обліку 
енергоресурсів, а 
саме: газовий 
лічильник з 
індексацією.

Проведено заміну 
віконних блоків на 
енергозберігаючі у 
ІПочаївській ЗОШ1- 
■Ш от.

Секретар міської ради В.Я. Уйваи



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 12 » квітня 2019 року №

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Розвиток земельних відносин та 
раціональне використання 
земельних ресурсів на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 
2017-2018 рр.» за 20.18 рік.

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року, заслухавши звіт про виконання Програми « Розвиток 
земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки» за 2018 рік, керуючись ст.26, 27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Розвиток земельних відносин 
та раціональне використання земельних ресурсів на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 рр.» за 2018 рік 
згідно з додатком 1 до рішення.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціалілдаегшноміціїого розвитку, інвестицій та бюджете7.

Міський
V с

Чубик А. В. ід

В.С. Бойко
Чубик А. В.



Інформація
про стан виконання цільової програми за 2018 рік

(щорічна)

Додаток І 
до рішення 

Почаївської міської ради №
Від « 12 я квітня 2019 року

Головний розпорядник коштів програми: Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми: І Іочаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена: «Розвиток земельних відносин та раціональне використання земельних ресурсів на
території Почаївської міської об'єднаної території громади на 2017-2018 роки».

Зміст заходу

1 - 'Встановлення (відновлення) меж с. Старий іВсього з них:
■Тараж та Комарищ м. Почаїв ь кошти державншх)
і ^бюджету;
; і- кошти обласного
; бюджету;
І - кошти міського
І бюджету;
і k інші джерела
і ............. ....... ̂фінансування..... .......
Виготовлення документацій із землеустрою іВсього з них:
ра земельні ділянки під комунальними 
закладами та установами

Передбачено фінансування на 2018 
рік. 157,667 тис.грн.

100,00

І
-кошти міського
бюджету

14,907

14,907

і Профінансовано за звітній 
] період, 148,913 тис.грн. 
■Всього з них: Hqq qq
- кошти державного ; 
■бюджету;
- кошти обласного
■бюджету:

КОШТИ МІСЬКОГО

■бюджету:
ІНШІ джерела 

фінансування 
^Всього з них:

ЖОШТИ МІСЬКОЮ

бюджету

Здійснені заходи

Виготовлено та
затверджено проекти із 
землеустрою щодо зміни 
меж сіл Старий Тараж та 
Ко марин

99.095

14.893

114.893

Виготовлено технічні 
документації із землеустрою 
шодо встановлення 
(відновлення ) меж 
наступних земельних 
ділянок: ДПЗ м. Почаїв. 
загалноосвітня ЗОНІ Р 
ступеня., міський стадіон.

2



Інвентаризація земель ,Всього з них: 42,760

■-кошти міського
{бюджету

42,760

[Всього з них:

-кошти міського 
бюджету

[34,02

34.02

Зд і й сне но і н вентаризацію 
таких земельних днинок: 
Почаївська ЗОШ 1-Ш ст. 
Кладовище м, Почаїв; 
Почаївського міського 
будинку культури; 
Почаївського історико- 
художнього музею; 
Кладовище с. Затишшя:

Замовник програми

Керівник програми ■д/; .'■■у'"' .
(ПІБ)

/ чО?-;?-?-

(Підпис)

(ПІБ) (Підпис)

Секретар міської ради В. Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 12 » квітня 2019 року №

Про делегування повноважень 
щодо проведення атестації

Розгляну вити звернення закладів культури Почаївської МОТГ щодо 
проведення атестації працівників, враховуючи Наказ № 44 від 16.07.2007 року 
«Про затвердження Положення про проведення атестації працівників 
підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальним установам « Публічна бібліотека» 
Почаївської міської ради Тернопільської області, Почаївському міському 
будинку культури, Почаївському історико-художньому музею на 
проведення атестації працівників зазначених установ.

2. Делегувати повноваження щодо проведення атестації працівників 
закладів культури Почаївської МОТГ відділу культури, туризму, 
національностей та релігій Кременецької РДА.

3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника .міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до

В.С. Бойко

Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 12 » квітня 2019 року № /

Про дозвіл на безоплатну 
передачу науково-популярних 
нарисів з історії Почаєва
«Світочі Почаєва»

Розглянувши відношення директора Почаївського історико- 
художнього музею №24 від 11.03.2019 року, щодо дозволу на безоплатну 
передачу науково-популярних нарисів з історії Почаєва «Світочі Почаєва», та 
відношення бюджетних установ, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївському історико-художньому музею на безоплатну 
передачу науково-популярних нарисів з історії Почаєва «Світочі 
Почаєва» таким бюджетним установам та організаціям :

- Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса 
Шевченка - 2шт.х234.38 грн = 468.76 грн.

- Відділ культури, туризму, національностей та релігій Кременецької 
РДА- 10 шт.х234.38 грн -2343.80 грн.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економіщіОі’о ибйвитку, інвестицій та бюджету.

Л■ Д» у.'4

Міський голова .| 'У
*\ о А

ґ

В,С. Бойко

Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

від «12» квітня 2019 року № 1^92

РІШЕННЯ

Про затвердження рішення 
виконавчого комітету Почаївської 
міської ради № 59 від 01.04.2019р.

Розглянувши рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради № 59 
від 01.04.2019р. «Про затвердження протоколу про результати електронного 
аукціону з продажу об’єкта малої приватизації», з метою забезпечення 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
керуючись Законом України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018року №432 (із змінами), ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради № 59 
від 01.04.2019р. «Про затвердження протоколу про результати електронного 
аукціону з продажу об’єкта малої приватизації».

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

Максимчук С.В.Максимчук С.В.

Міський гол



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

від «12» квітня 2019 року № /7УЗ

РІШЕННЯ

Про завершення приватизації об’єкта 
малої приватизації за адресою: 
Тернопільська область, м. Почаїв, 
вул. Банкова, 3.

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного та 
комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу 
об'єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432, рішенням Почаївської міської ради від 
21.12.2018 р. №1629 ’’Про приватизацію об'єкта комунальної власності», 
враховуючи протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-03- 
07-000054-2, договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації - нежитлової 
будівлі, хліва Почаївської міської ради, розташованого за адресою: Тернопільська 
обл., м. Почаїв, вул. Банкова, 3 від 05.04.2019, посвідченого приватним 
нотаріусом Кременецького районного нотаріального округу Бурлаком О.М. від 
"05" квітня 2019 р. за реєстровим № 496, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Приватизацію об’єкта комунальної власності Почаївської міської ради - 
нежитлової будівлі, хліва Почаївської міської ради за адресою: 
Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Почаїв, вул. Банкова, 3, вважати 
завершеною.

2.

3.

Опублікувати дане рішення в електронній торговій системі 
«ProZorro.Продажі» на електронному майданчику «ZAKUPKI.PROM.UA» 
та на офіційномудадб^сайті Почаївської міської ради.

Контрол^Да^виконан
комісію// ДТитаць дік 
власносЙйіЦог

м Даного рішення покласти на постійну депутатську 
Д^ЙТкомунального господарства та комунальної 
^підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голов
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «12» квітня 2019 року № У Ж

Про затвердження рішення виконавчого
комітету Почаївської міської ради
від 22.03.2019р. № 33

Розглянувши рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради 
№33 від 22.03.2019р. «Про затвердження результатів конкурсу на право оренди 
комунального майна та надання в оренду комунального майна», керуючись 
Законом України «Про оренду державного і комунального майна», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради від 22 
березня 2019р. № 33 «Про затвердження результатів конкурсу на право 
оренди комунального майна та надання в оренду комунального майна».

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

від «12» квітня 2019 року № 7 195

РІШЕННЯ

Про надання дозволу па приватизацію 
квартири №16 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул. М. Рожко, 4, м. Почаїв 
Паляниці Людмилі Миколаївні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Паляниці 
Людмили Миколаївни від 02.04,2019р. № 290. щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№16 у багатоквартирному житловому будинку по вул. М. Рожко, 4, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є комунальною власністю територіальної громади м. Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити двокімнатну квартиру №16, що знаходиться за адресою: м. Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2019р.

2. Надати дозвіл гр. Паляниці Людмилі Миколаївні на безоплатне відчуження майна, 
шляхом приватизації квартири №16 в багатоквартирному житловому будинку, що 
розташований за адресою: вул. М. Рожко, 4, м. Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області.

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

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

від «12» квітня 2019 року № /75^

РІШЕННЯ

Про затвердження додатку №8 до 
Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств

Розглянувши подання Почаївського комбінату комунальних підприємств від 
12.03.2019р. № ЗО «Про затвердження Додатку до Статуту Почаївського ККП, з 
метою ефективного та стабільного функціонування підприємства, керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Додаток №8 (додається) до Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств.

2. Провести Державну реєстрацію змін до установчих документів 
Почаївського комбінату комунальних підприємств в органах юстиції у 
визначений чинним законодавством України термін.

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

Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням Почаївської міської ради 
від «12» квітня 2019р. №_____

ДОДАТОК №8 
до Статуту Почаївського 
комбінату комунальних 
підприємств

ВМНИІ ДОПОВНЕННЯ

до статуту Почаївського комбінату комунальних підприємств

1. Пункт 4.8 Статті 4 Статуту Почаївського комбінату комунальних 
підприємств викласти наступним чином:

4.8. Встановити розмір Статутного фонду Почаївського комбінату 
комунальних підприємств в розмірі 6 311 028 (шість мільйонів триста одинадцять 
тисяч двадцять вісім) гривень 82 копійки.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № №1

Про розгляд претензії 
Шаховала П.В.

Розглянувши претензію б/н від 12.03.2019 року ФО-П Шаховала П.В. за 
вх.№237 від 15.03.2019 року, враховуючи відсутність будь-яких зауважень чи 
претензій при прийманні Шаховалом П.В. об’єкта оренди, акт приймання 
передачі від 01.12.2016 року до договору оренди нерухомого майна від 
01.12.2016 року за реєстровим №1455, керуючись Законом України. «Про 
оренду державного та комунального майна», ст.222 Господарського кодексу 
України, враховуючи договірні зобов’язання між Почаївською міською радою 
та ФО-П Шаховалом ГІ. В., Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 .Претензію б/н від 12.03.2019 року ФО-Г1 Шаховала Павла Володимировича 
щодо відшкодування понесених ним витрат внаслідок здійснення 
поліпшення орендованого майна (вбудоване нежитлове приміщення в 5-ти 
поверховому житловому будинку під склад-магазин(крім торгівлі 
піротехнічними матеріалами), або офісне приміщення,що розташоване за 
адресою: мі сто Почаїв, вулиця Возз’єднання,будинок 5, Кременецького 
району, Тернопільської області) в сумі 4 572 057 гри 32 коп (чотири 
мільйони п’ятсот сімдесят дві тисячі п’ятдесят сім гривень тридцять 
копійок) -- взяти до відома.
2.Створити комісію по перевірці достовірності понесених затрат на 
реконструкцію орендованого приміщення за адресою вул/Возз’єднання,5 в 
м. По чаїв.
3.Після проведеної перевірки достовірності понесених витрат вирішувати 
питання про їх відшкодування.
4.Зарахувати суми заборгованої орендної плати ФО-П Шаховалом .П.В. за 
користування об’єктом оренди у зменшення вартості реконструкції.
5.Контроль за виконанням даного^рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального осгіодарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва анспорту та зв’язку.

Міський голова
Галаган С.С.
Поваковська І.Ю.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 12 » квітня 2019 року № ІІ98

Про внесення змін до
штатного розпису 
комунальної установи 
«Публічна бібліотека»
Почаївської міської ради 
Тернопільської області 

Розглянувши лист директора комунальної установи «Публічна
бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області за вих. №13 від 
05.04.2019 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Внести зміни до штатного розпису комунальної установи «Публічна 
бібліотека» Почаївської міської ради, Тернопільської області ввівши 
посаду бібліотекар ^категорії з 01 травня 2019 року.

о
Чубик А. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від« 12 » квітня 2019 року к»

Про внесення змін до Плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних 
актів Почаївської міської ради на 2019 рік, 
затвердженого рішенням Почаївської міської ради
№1632 від 21 грудня 2018 року

Відповідно до ст. 7, ст. 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 
забезпечення прозорості у сфері господарської діяльності в частині 
планування, підготовки проектів регуляторних актів, керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 1 рішення Почаївської міської ради № 1632 
від 21 грудня 2018 року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Почаївської міської ради на 2019 рік», 
доповнивши пунктами 2-6 та викласти у редакції згідно з додатком 1 до 
даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію -;Ьг<цтань прав людини, законності, депутатської

Нечай Т.Ю.

В.С. Бойко



Додаток 1 до
рішення Почаївської міської ради
№______ від «12» квітня 2019року

План діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Хо Вид регуляторного акта Назва регуляторного акта

Обгрунтування 
необхідності прийняття 
проекту регуляторного 
акта

Строк підготовки

Найменування 
підрозділу 
відповідального 
за розроблення 
проекту акта

L Проект рішення

Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної 
діяльності

Потреба у визначенні 
порядку підготовки та 
проведення конкурсу, 
порядку роботи КОМІСІЇ 3 
відбору суб’єктів Перше півріччя 2019 р. Юридичний 

відділ

...............
оціночної діяльності

Відділ
Про встановлення ставок і управління
пільг із сплати податку на Згідно статті 266 проектами та

2 Проект рішення нерухоме майно, відмінне Податкового кодексу Перше півріччя 2019 р. програмами
від земельної ділянки на У країни соціально-
2020 рік економічною

розвитку
Відділ

3 Проект рішення

Про встановлення податку 
на майно в частині

: транспортного податкуна
1 2020 рік

Згідно статті 267 
Податкового кодексу 
У країни

Перше півріччя 2019 р.

управління 
проектами та 
програмами 
соціально-- економічного
розвитку

j 4 Проект рішення і Про встановлення Згідно статті 269 Перше півріччя 2019 р. Відділ



ставок і пільг зі сплати
земельного
податку на 2020 рік

Податкового кодексу
У країни

управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

5 Проект рішення

Про встановлення єдиного 
податку на території
Почаївської ОТГ
на 2020 рік

Згідно статті 291-296
Податкового кодексу
України

Перше півріччя 2019 р.

Відділ 
управління 
проектами та 
проірамами 
соціально- 
економічного 
розвитку

6 Проект рішення

Про встановлення 
туристичного збору 
на території Почаївської
ОТГ на 2020 рік

Згідно статті 268 
Податкового кодексу 
України

Перше півріччя 2019р.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

Секретар міської ради В.Я. Уйван







УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року №

Про звернення депутатів 
Почаївської міської ради до 
Тернопільської обласної ради 
та Тернопільської ОДА

З метою необхідності добудови філії Опорного навчального закладу 
Почаївська ЗОШ 1-Ш ст. - Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. та інформування 
громадськості про стан справ щодо добудови, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити текст звернення депутатів Почаївської міської ради до 
Тернопільської обласної ради, Тернопільської ОДА, голові комісії 
Державного фонду регіонального розвитку в Тернопільській області. 
(Додаток 1, Додаток 2);

2. Звернення відправити на адресу голови Тернопільської обласної 
ради Овчарука В.В., голови Тернопільської ОДА Барни С.С., голови 
комісії Державного фонду регіонального розвитку в Тернопільській 
області;

3. Доручити представнику Почаївської міської ради зачитати звернення 
на черговій сесії Тернопільської обласної ради;

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та 
етики.

Міський гол
Паляниця T.M.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «12» квітня 2019 року № 1802

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1873 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Комарин, вул. Польова, гр. Воздецькому П.Ю.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Санаторійна, 7, гр. Воздецького П.Ю., 
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 с. Комарин, вул. Польова, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Воздецькому Петрові Юзиковичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова за рахунок земель не наданих у власність або 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський го лова В.С. Бойко
Олсйлік М.Г. Д’/ ’ • і '



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1803

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1050 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Комарин, вул. Польова, гр. Герасимюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Шухевича Р., 12а, гр. Герасимюка А.В., 
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 с. Комарин, вул. Польова, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України ‘"Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Герасимюку Андрію Володимировичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1050 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова за рахунок земель не наданих у власність або 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконай данбга'рішещія покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^ ~ ^твницЬ^з^ельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед о^ЙМ? ' —А

МІСЬКИЙ ГОЛОВИ! \
ОлеЙпікМ.Г. \v ' \

. г'

ч.-.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1804

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин , вул. Польова, 27, гр. Мельнику С.М.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Польова, 27, гр. Мельника 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 с. Комарин, вул. Польова, 27, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій”, 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0338 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у с. Комарин, вул. Польова, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0338 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова, 27.

3. Зобов’язати гр. Мельника Станіслава Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконали
питань містобудув

lhqto рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
будіїщ а, земельних відносин та охорони навколишнього

природного сере

Міський голга^й/
Олейвік М.Г. Ас £ \

\\ 'у.

В.С. Бойко

4.

■\

Р А І '



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1805

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Мельнику С.М.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Мельника С.М, який просить затвердити 
проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України ’’Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 2,0000 га за кадастровим номером 
6123488200:02:008:0001 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 2,0000 га за кадастровим номером 6123488200:02:008:0001 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин .

3.

4.

Зобов’язати гр. Мельника Станіслава Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням 
питань містобудуват*Яс§7іївд 
природного середойщй,; -7^7

о рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

Міський гол
Олейнік М.Г.

В.С. Бойко



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1806

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,3838 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, гр. Фарині Г.О.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Фарини Г.О., яка просить затвердити 
проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 
змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у с. Комарин, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Фарині Ганні Олексіївні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,3838 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0293 у с. Комарин, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Фарину Ганну Олексіївну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п. 1 даного рішення.

Контроль за виконай 
питань містобудув 
природного серед

Міський гол
Олейнік М.Г.

ґ*

цения покласти на постійну депутатську комісію з 
мельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

3.



від « 12 » квітня 2019 року № 1807

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок площами 1,0380 га, 0,2097 га 
та 0,1907 га в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
у с. Комарин гр. Фесюку C.L

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Польова, 1, гр. Фесюка С.І., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом україни “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Фесюку Сергію Івановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 1,0380 газа кадастровим номером 6123488200:01:001:2496, площею 0,2097 га 
за кадастровим номером 6123488200:01:001:0994 та площею 0,1907 га за кадастровим 
номером 6123488200:02:001:2205 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Фесюку Сергію Івановичу земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
1,0380 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2496;
0,2097 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:0994;

- 0,1907 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:2205

3. Зобов’язати гр. Фесюка Сергія Івановича зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

\\ %Олейнік М.Г V s. / *
У



від « 12 » квітня 2019 року № 1808

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0700 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Перемоги, 33, гр. Басок Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Перемоги, 33, гр. Басок Л.І., 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. 
Перемоги, 33, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Басок Ліані Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м, Почаїв, вул. Перемоги, 33, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за викопана. ,, , рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місгобудув^н^д б^д^л^йгітрщчземельних відносин та охорони навколишнього 
природного еерСДОВЩіЦГх-''

1
і 

ИМіський голб
Опук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1809

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, 40, гр. Валігурі А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 40, гр. Валігури А.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 40, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч,2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Аполінарію Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
40, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконання] 
питань містобудував^ 
природного середовші 

г? Л
МІСЬКИЙ ГОЛОВІ 5 W
Онук В.В. V 4"

^дівИйц^
----

їшення покласти на постійну депутатську комісію з 
їельних відносин та охорони навколишнього

X

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1810

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 с. Затишшя, 
вул. Зелена, 27, гр. Казіній О.А.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 27, гр. Казіної О. А., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації Із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 27, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Казіній Олімпіаді Андріївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 27, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконаннядігДанОг^р^ 
питань місг()будуваіи^я,д7у'д,івнг ( ' 
природного середов^щагУ х 

' ■ / і
5 і/!
С. \
О \ /\■f- V v

*

// ч- І O’ 
Міський голо$£
Онук В.В, V

іінд покласти на постійну депутатську комісію з
^мельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



від « 12 » квітня 2019 року № 1811

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна, 14а, гр. Ковальчук Г.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 10, гр. Ковальчук Г.Я., 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. 
Гагаріна, 14а, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ковальчук Галині Ярославівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 14а, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.



від « 12 » квітня 2019 року № 1812

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Бригадна, 27, гр. Колеснику Д.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 36, гр. Колесника Д.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Бригадна, 27, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Колеснику Дмитру Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 27, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.



від « 12 » квітня 2019 року 1813

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Галицька, 8, 
гр. Кривіцькій Г.Д. та Кривіцькій Т.О. 
у спільну сумісну власність.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Галицька, 8, гр. Кривіцької Г.Д. та 
Кривіцької Т.О., які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 8, керуючись п.а ч.1 ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г 
ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кривіцькій Ганні Дмитрівні та Кривіцькій Тетяні Олександрівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Галицька, 8, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту, у спільну сумісну власність.

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

Міський голова
Онук В.В. :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «12» квітня 2019 року №1814

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв , 
вул. Південна, 2, гр. Ярмусь Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Південна, 2, гр. Ярмусь Н.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. 
Південна, 2, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ярмусь Наталії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Південна, 2, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2, Контроль за виконанням ЧГрІЕцення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуван^^б^^|і)иц?ва^^йельних відносин та охорони навколишнього
природного середо^

Міський голосе л І
Онук В.В. V сА

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1815

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1400 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, гр. Валігурі А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 40, гр. Валігури А.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, керуючись п.а ч.І 
ст,12, 79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про особисте селянське господарство», п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Аполінарію Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1400 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

Контроль за виконаїщЯхТ дацрг-О'ріїпсшія покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуї^щя/^будіїищїіТва,земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сереД^ііій^ ___

І/ ї f j х

Міський !(;
Онук В.В. \\С і"

\
В.С. Бойко

2.



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1816

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0936 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
щодо передачі земельної ділянки в оренду 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 16, гр. Костюк І.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 16, гр. Костюк І.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 щодо передачі 
земельної ділянки в оренду в м. Почаїв, вул. Наливайка, 16, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Костюк Інні Миколаївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0936 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд щодо передачі земельної ділянки в оренду 
терміном на 49 років у м. Почаїв, вул. Наливайка, 16.

2. Контроль за виконання ішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань місіобудувазвд.гбудіййііцТ земсіїьних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^воща;

МІСЬКИЙ го4рй‘£ І
Онук В.В. V о \

Ч \ f

В.С. Бойко



від « 12 » квітня 2019 року № 1817

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0373 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Бончуку М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 29, гр. Бончука М.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бончуку Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0373 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в 
тому числі ріллі.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1818

Про зарахування земельної ділянки

Враховуючи припинення цивільної правоздатності гр. Плетюк Марії Миколаївни, у 
зв’язку із смертю, та рішення Почаївської міської ради народних депутатів №37 від 
14.05.1996р., керуючись ч.4 ст.25 Цивільного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до земель, не наданих у власність чи постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення - рілля, земельну ділянку площею 0,1500 га в с. 
Затишшя по вул. Зелена.

2. Земельному відділу внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1819

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,5818 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Казіній О.А.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 27, гр. Казіної О.А., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Казіній Олімпіаді Андріївні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5818 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, з них: 0,4600 
га - за рахунок земель сільськогосподарського призначення наданих їй в користування 
в межах населеного пункту, а 0,1218 га - за рахунок земель не наданих у власність або 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням / покласти на постійну депутатську комісію з

питань містобудуванн^^дівнйЦтв^^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо ' .

Міський голо
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1820

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0603 та 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Крамарук Н.О.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 156, гр. Крамарук Н.О., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Крамарук Наталії Олександрівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0603 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення (у тому числі під господарськими будівлями та дворами), в межах 
населеного пункту.

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

Міський голова 1 В.С. Бойко



від « 12 » квітня 2019 року № 1820

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0603 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Крамарук Н.О.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 156, гр. Крамарук Н.О,, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст,12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Крамарук Наталії Олександрівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0603 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення (у тому числі під господарськими будівлями та дворами), в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням .даноге-ріцюйня покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуванн^^^йівнишрй^демельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед ' г' h

Міський голо
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1821

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0488 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Коржу К.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Винниченка, 29, гр. Коржа К.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коржу Кирилу Васильовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0488 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Кременецька, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанщіИданогб рінісння покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^няГ^уЩййиЕ(їв^^бйельних відносин та охорони навколишнього 
природного середюдаїг^Х"

f.' Т ’
Міський голова <

V\

V

Онук В.В.

В.С. Бойко



від « 12 » квітня 2019 року №1822

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Королю О.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Макаренка, 46, гр. Короля О.О., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, керуючись 
ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Королю Олександру Олексійовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, земельної 
ділянки комунальної форми власності за кадастровим номером 
6123410500:01:002:1286 загальною площею 1,1776 га.

2. Контроль за виконання ^^бг^ріїйе^ня покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувані^-б^дішшцд^^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовищах XV

Міський голов!
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1823

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0070 та для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 21А, гр. Логойді І.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 4, гр. Логойди І.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 будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Шевченка, 21 А, керуючись п.а ч.І 
СТ..СТ.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р ІШ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Логойді Ігорю Васильовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 21 А.

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

Міський голова В.С.Бойко

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



від «12 » квітня 2019 року № 1824

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Козацька, 40, гр. Антонюк О.В. 
та Степанюк Н.П. у спільну сумісну власність

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Козацька, 40, гр. Антонюк О.В. та 
Степанюк Н.П., 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. 
Козацька, 40, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Антонюк Олені Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1746 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Козацька, 40, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Антонюк Олені Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні безоплатно у 
власність земельну ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1746 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 40.

3. Зобов’язати гр. Антонюк Олену Володимирівну та Степанюк Надію Павлівну 
зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

Контроль за виконанням дащі^^^іщення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуду^^я<бХ01ІВниДТв^\’ісме:пліих відносин та охорони навколишнього 
природного ссррії^ЩЇЩ.

/р Д V
Міський голові \ J
По,™- п п \\ ^ "Ч \ /

4.

В.С. Бойко



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1825

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
із зміною меж та конфігурації земельної ділянки площею 0,0350 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмаю М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмая М.О., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) із зміною меж та конфігурації земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Нижня, 15, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Бурмаю Миколі Олександровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із зміною меж та конфігурації земельної ділянки площею 0,0350 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3254 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Нижня, 15, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бурмаю Миколі Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0350 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3254 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Нижня, 15.

3. Зобов’язати гр. Бурмая Миколу Олександровича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанняуі'^^ГоГо'ріЩсння покласти на постійну депутатську комісію з 
питань мктобудувац^^давйШЦ^^лельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо^Й^°^<2^^^^

/
Міський голові І \
Онук В.В. \'ї

4.

В.С. Бойко



від « 12 » квітня 2019 року № 1826

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 45, гр. Голубу В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 45, гр. Голуба В.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. Марка Вовчка, 45, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Голубу Віктору Михайловичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0878 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Марка Вовчка, 45, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Голубу Віктору Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0878 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Марка Вовчка, 45.

3. Зобов’язати гр. Голуба Віктора Михайловича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконаїіц^даїюго ртщення-їюк.часі и на постійну депутатську комісію з
питань містобудувж^^б^1Й^йицт^^^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^^Ш!а<1____ ?\

Міський голова V\ ‘р
Онук В.В.



від « 12 » квітня 2019 року № 1827

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Сонячна, 40, гр. Огненко М.Г.

Розглянувши заяву жительки Шумського району, с. Великі Дедеркали, вул. Жовтнева, 
107, гр. Огненко М.Г, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Сонячна, 40, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Огненко Марії Георгіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1706 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. 
Сонячна, 40, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Огненко Марії Георгіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1706 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сонячна, 40.

3. Зобов’язати гр. Огненко Марію Георгіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанн^^нотег^цпення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваіда^,' (̂^ідн^цФв^5еі1їельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссредовиЩа.'Т-'- ' '

// / в/ f

Міський гол^іф /у
Онук В.В. у 'І \

4.

В.С. Бойко



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «12» квітня 2019 року №1828

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. Липова, 68, гр. Пуренку М.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 68, гр. Пуренка М.П., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 68, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Пуренку Михайлу Петровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1741 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Липова, 68, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пуренку Михайлу Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1741 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Липова, 68.

3. Зобов’язати гр. Пуренка Михайла Петровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконай 
питань містобудувд 
природного серед

Міський гол^^І \
Онук В.В.

покласти на постійну депутатську комісію з 
емельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1829

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 19а, гр. Чавві В.Т.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 19а, гр. Чавви В.Т., 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. Б.Хмельницького, 19а, 
та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а 
ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Чавві Віктору Трохимовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1736 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Б.Хмельницького, 19а, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Чавві Віктору Трохимовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1736 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Б.Хмельницького, 19а.

3. Зобов’язати гр. Чавву Віктора Трохимовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанняуі-7і^ноі^,;рі 
питань містобудуваї^^^ДЖй^й^вЗутз 
природного серс до^ігШа?/__

покласти на постійну депутатську комісію з 
ельних відносин та охорони навколишнього

4.

В.С. БойкоМіський голо
Онук В.В.



від « 12 » квітня 2019 року № 1830

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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, 6а, гр. Юшко Н.П.

Розглянувши заяву жительки м, Почаїв, вул. Радивилівська, 32А, гр. Юшко Н.П., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 6а, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України ’’Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Юшко Надії Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1609 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 6а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Юшко Надії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1609 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 6а.

3. Зобов’язати гр. Юшко Надію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

U с- 'ч \ і і
Онук В.В. Д '-і, \ (Д



від « 12 » квітня 2019 року № 1831

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1100 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Юшко Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 32А, гр. Юшко Н.П., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України ’’Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Юшко Надії Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1100 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1613 для ведення особистого 
селянського господарства у м. Почаїв, вул. Радивилівська, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Юшко Надії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1100 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1613 для ведення особистого 
селянського господарства в м, Почаїв, вул. Радивилівська.

3. Зобов’язати гр. Юшко Надію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанн^с^апо^%^ення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваННЯу^У^цвнщд'їі^^мсльних відносин та охорони навколишнього 
Природного середовища--

//?

МІСЬКИЙ ГОЛОВНЕ? і

Ohvk В.В. \\ 5. \

V
В.С. Бойко

4.



від « 12 » квітня 2019 року № 1832

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1150 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Антонюк О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Козацька, 40, гр. Антонюк О.В., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Антонюк Олені Володимирівні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1150 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1742 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Чайковського, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Антонюк Олені Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1742 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського.

3. Зобов’язати гр. Антонюк Олену Володимирівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Міський голф|йй| * В.С. Бойко
Онук В,В.



від « 12 » квітня 2019 року № 1833

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження 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 0.0.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, гр. Костюк 0.0., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України ’’Про землеустрій”, п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити гр. Костюк Ользі Олександрівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0467 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1704 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Молодіжна, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр, Костюк Ользі Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0467 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1704 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна.

3. Зобов’язати гр. Костюк Ольгу Олександрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанмм^данрго-^^ення пдкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^й^х^данц^т^^їіельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовй^^?^"'

Міський голова с і
Онук В.В.



від « 12 » квітня 2019 року № 1834

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 0,1150 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Степанюк Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Козацька, 40, гр. Степанюк Н.П., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Степанюк Надії Павлівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1150 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1731 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Чайковського, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Степанюк Надії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1731 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського.

3. Зобов’язати гр. Степанюк Надію Павлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням дацрґо рішеьі 
питань містобудувйїщй/'будіщЩцд" * л 
природного серед^іййр'

г/ < /
jp If

Міський голова ■
Онук В,В.

я-покласти на постійну депутатську комісію з
емельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

4.
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від « 12 » квітня 2019 року № 1835

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0Д904 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Березина, ІЗв, гр. Карел Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Рєпіна, 16/68, гр. Карел Н.В., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в землі 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, вул. Березина, ІЗв, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Карел Наталії Василівні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,1904 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1643 у м, Почаїв, вул. Березина, ІЗв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Карел Наталію Василівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

У4

В.С. Бойко

Контроль за виконайіія.м..даііоі-орішен.ьгя покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваї^г^^у^івййіхтй^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо^ййа^Т-- ' '

//'ч// <3- > / --
її -з /

9 ■
МІСЬКИЙ ГОЛОФЙ і І

(Г с с \Онук В.В.
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від « 12 » квітня 2019 року № 1836

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту із землеустрою
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Чикун М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Козацька, 68, гр. Чикун М.П., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст, 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України ’’Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Чикун Марії Петрівні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3280 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Чикун Марію Петрівну зареєструвати речове право па земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даноіЧ) рііцеіція покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місіобудувгінн^. будівііицтва;чзсмеіі]ліих відносин та охорони навколишнього 
природного середо^£^--^^'' "к

// -?с

Міський голова с ( В.С. Бойко
Онук В.В.



від « 12 » квітня 2019 року № 1837

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1002 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Мицик Н.М.

Розглянувши заяву жительки Луганської обл.. Брянківського р-ну., м. Брянка, 
мікрорайон-4, 34/24, гр. Мицик Н.М., яка просить затвердити проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. 
Почаїв, вул. Шкільна, та передати дану ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б ч.І 
ст.81, ст..ст.125,126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Мицик Надії Макарівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1002 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3950 в м, Почаїв, вул. Шкільна, для ведення індивідуального 
садівництва, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мицик Надії Макарівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1002 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3950 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Шкільна.

3. Зобов’язати гр. Мицик Надію Макарівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконаннж^^р^рщіеннящокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувавд^^дадйц’^^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссрсдоіійзікї.'

Міський гол
Онук В.В.



від « 12 » квітня 2019 року № 1838

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження детального плану території 
земельної ділянки площею 0,0956 га 
для реконструкції нежитлової будівлі 
під заклад торгівлі по вул. Лосятинська, 14а 
в м. Почаїв Кременецького району
Тернопільської області

Розглянувши детальний план території по зміні цільового призначення земельної 
ділянки із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно- 
просвітницького обслуговування в землі для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Лосятинська, 14а в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської 
області, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,0956 га для 
реконструкції нежитлової будівлі по зміні цільового призначення цієї земельної 
ділянки із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно- 
просвітницького обслуговування в землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Лосятинська, 14а в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області.

Контроль за викоіігінн^мданоїбріїїіепііятіокласги на постійну депутатську комісію 
з питань містобу^в^й^е./Й^ціЙдацтва, земельних відносин та охорони 
навколишнього п >днрго середр^гїіа,

у/
■ /

Z ‘

Міський гол4і
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «^> квітня 2019 року №

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

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин на 
території Почаївської міської ради, керуючись ст, 12,19,93,96 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про оренду землі», п.34 ст.26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні », Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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»:

1.1. УПорядку 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,
затвердженомурішенням сесії міської ради №14 від 24.12,2015 року п.2.5 
розділу II «Порядок розрахунку розмірів орендної плати» пункт 2 таблиці 
викласти в наступній редакції:

і

№ 
п/п

Категорія земель за цільовим призначенням 
та функціональним використанням

Відсоткова ставка від 
нормативної грошової 

оцінки
2. Землі громадської забудови: ,

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови і

10

2. Контроль за викона^яУГдщїцї^..рішення покласти на постійну комісію з 
питань містобуд^рін^ земельних відносин та охорони
навколишнього JepUuoi^i ща.

то І ,
МІСЬКИЙ

\л чу
В.С.Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 12 » квітня 2019 року № 1840

Про затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,5102 га 
для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови ( для обслуговування 
адміністративних приміщень) та передачу в оренду 
терміном на 49 років в м. Почаїв, вул. Плетянка, 30В, 
ПАТ “Кременецьгаз”

Розглянувши заяву голови правління ПАТ “Кременецьгаз”, відповідно до ст.26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » ст. 33 Закону України « Про 
оренду землі », ст. 12,93, 123, 124 Земельного кодексу України , враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ПАТ “Кременецьгаз” проект із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,5102 га в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови за адресою: Тернопільська область Кременецький район, м. По чаїв, 
вул. Плетянка, 30В.

2. Передати ПАТ “Кременецьгаз” (код ЄДРПОУ - 14028568) в оренду земельну ділянку 
площею 0, 5102 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3951, яка знаходиться за 
адресою: Тернопільська область Кременецький район, м. Почаїв, вул. Плетянка, 30В, 
терміном на 49 років для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови.

3. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в 
розмірі 10% від її нормативної грошової оцінки.

4. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі на 
умовах, визначених п.2,3 даного рішення

5. Рекомендувати орендарю використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, 
з дотриманням вимог статті 96,103 Земельного кодексу України та інших нормативно - 
правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.
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6. Контроль за виконанням /Дандг© рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудураціш, "будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серодойрщщг;" "

Міський головач 42
Онук В.В. \\
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В.С. Бойко


