
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «л » травня 2019 року

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Тернопільського обласного бюджету

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України №250 від 13.01.2019 року, 
Наказом Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту №1947 від 29.06.2010 р., з 
метою забезпечення прав членів багатодітних сімей на отримання соціальної допомоги, 
Почаївська хміська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до обласного бюджету 
Тернопільської області, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту для 
фінансування у 2019 році видатків для закупівлі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 
посвідчень дитини з багатодітної сім’ї для громадян, що проживають на території 
Почаївської ОТГ в сумі 11250 (одинадцять тисяч двісті п’ятдесят) гривень,

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до обласного бюджету Тернопільської області в сумі 11250 (одинадцять 
тисяч двісті п’ятдесят) гривень.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до обласного бюджету Тернопільської 
області в сумі 11250 (одинадцять тисяч двісті п’ятдесят) гривень.

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

Міський. голова іл

Паляниця . Т.М. • • . ' ' ' ' ' • • •-

В.СБойко



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Додаток I 
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ Хі^У'від .0 травня 2°Ї9 р,

ДОГОВІР
про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Тернопільського 

обласного бюджету як іншу субвенцію для фінансування у 2019 році видатків 
для закупівлі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з 

багатодітної сім’ї

Цей договір укладено для досягнення стабільності у забезпеченні прав 
членів багатодітних сімей на отримання соціальної допомоги на території 
Почаївської ОТГ

Договір укладено згідно з вимогами статей 93, 101 Бюджетного кодексу 
України.

І. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1, Сторонами договору є Тернопільська обласна рада в особі голови 

обласної ради Овчарука В.В. та Почаївська міська рада в особі голови міської 
ради Бойка В.С., які діють на підставі Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні".

І і. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Прддмеоом договору є передааа до обласнооо бюджету 

Тернопільської області з місцевого бюджету Почаївської міської .ради коштів на 
фінансування видатків для закупівлі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 
посвідчень дитини багатодітної сім’ї в сумі 11250 (одинадцять тисяч двісті 
п’ятдесят) гривень.

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА. .ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках 
місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2019 році. іншої субвенції з 
місцевого бюджету обласному бюджету.

3.2. Одержувач коштів, який визначається .рішення Тернопільської 
обласної ради зобов’язується спрямувати кошти на закупівлю посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї в кількості 50 штук та посвідчень дитини багатодітної 
сім’ї в кількості 250 штук.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

4.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 



 

 

 

 

виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

V. СТРОКИ ДІЙ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31. 
грудня 2019 року включно.

5.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання,16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

VI Інші умови

46000, м. Тернопіль

вул. Гру шевського, 8

Тернопільська обласна рада

Голова Тернопільської обласної ради

_________ ________________ В.В. Овчарук

Секретар міської ради В.Я. Уйван



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

Рішення

«28» травня 2019 року № 1842

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 та 101 Бюджетного Кодексу 
України, розглянувши подання виконавчого комітету Почаївської міської 
ради та 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 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 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 109880 гривень за
рахунок:

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року - 100900 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету - 8980 гривень.

3. 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 3.

4. Контроль за виконанням' ‘ ‘даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань ‘ седіальцсґ-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету.

БоцюіК..Ю-І. ■ .. \ ч-. 
І Іоваковська ПЮ; т ■ ■



 

 

 

 
 

 

Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 28 травня 2019 року № 1842

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

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 8980 8980 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 8980 8980 0 0

41051400

Субвенція з місцевого на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 8980 8980 0 0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 8980,00 8980,00 0,00 0,00

Секретар міської ради В.Я. Уйван



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
       

 
 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Додаток № 2 
до рішення Почаївської міської ради 

від 28 травня 2019 року № 1842

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

(грЮ
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ

1 
ТКВКБМС

2

код 
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ і ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМВсього видатм 
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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 21250 21250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21250

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець)

21250 21250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21250

0110150 0150 0111

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

10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 11250 11250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник 88630 88630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88630

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 88630 88630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88630

0611020 1020 0921

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

88630 88630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього 109880 109880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109880

Секретар міської ради В.Я. Уйван



 
 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Додаток № З 
до рішення Почаївської міської ради 

від 28 травня 2019 року № 1842

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Код

Найменування 
бюджету 

одержувача/надавача 
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 на 
забезпеченн 

я якісної, 
сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої 

освіти "Нова 
українська 
школа" за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

Придбання 
посвідчень 
для батьків 
багатодітної 

сім’ї та 
посвідчень 
дитини 3 

багатодітної 
сім'ї

1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18

19100000000 Тернопільський 
обласний бюджет 0 8980 0 8980 11250 11250

0 0 0

Всього 0 8980 ; ї 0 8980 11250 0 0 0 11250

Секретар міської ради В.Я. Уйван



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року № ШЗ

Про надання дозволу на укладення 
договору оренди частини нежитлового 
приміщення по вул. Банкова, 1А, м. Почаїв

З метою підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг 
управлінським апаратом Почаївської міської ради, відповідно до Закону України 
«Про оренду державного і комунального майна», 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. Надати дозвіл Почаївській міській раді на укладання договору оренди 
нерухомого майна на нежитлові приміщення та сходові клітки першого та 
другого поверху частини адмінбудинку «А», загальною площею 248,15 
кв.м., в будівлі адмінбудинку Почаївського МВМ, що знаходиться за 
адресою: вул. Банкова, 1А, м. Почаїв, терміном на 2 (два) роки 11 
(одинадцять) місяців, орендною платою в розмірі 3% від визначеної 
незалежної оцінки вартості об'єкта оренди, з метою розміщення 
управлінського апарату Почаївської міської ради.

2. Уповноважити Почаївського міського голову Бойка Василя Сергійовича 
здійснювати усі пов'язані дії щодо виконання п.1 даного рішення 
(підписувати договір оренди нерухомого майна, акт -приймання-передачі, 
тощо).

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

Міський голова і
Максимчук С.В\Д, У-.

В.С. БОЙКО



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року №_ЛУ

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 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 
пунктом 7, згідно додатку 1 до даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Додаток 1 до 
рішення Почаївської міської ради 

№/У/Увід «28 » травня 2019року

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

№ Вид регуляторного акта Назва регуляторного акта

Обгрунтування 
необхідності прийняття 
проекту регуляторного 
акта

Строк підготовки

Найменування 
підрозділу 
відповідального 
за розроблення 
проекту акта

1. 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 
оціночної діяльності

Перше півріччя 2019 р. Юридичний 
відділ

2 Проект рішення

Про встановлення ставок і 
пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на 
2020 рік

Згідно статті 266 
Податкового кодексу 
У країни

Перше півріччя 2019 р.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

3 Проект рішення

Про встановлення податку 
на майно в частині 
транспортного податкуна 
2020 рік

Згідно статті 267 
Податкового кодексу 
України

Перше півріччя 2019 р.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

4 Проект рішення
Про встановлення 
ставок і пільг зі сплати 
земельного 
податку на 2020 рік

Згідно статті 269 
Податкового кодексу 
України

Перше півріччя 2019 р.

Відділ 
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 
програмами 
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

7 Проект рішення

Про проведення конкурсу 3 
призначення 
управителя 
багатоквартирних будинків 
на території м. Почаїв

Згідно пункту 5 статті 13 
Закону України «Про 
особливості здійснення 
права власності у 
багатоквартирному 
будинку»

Перше - друге півріччя 
2019р.

Заступник 
міського голови 3 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Максимчук С.В.

Секретар міської ради В.Я. У Йван



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року №

Про передачу проектної документації

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств від 
13.05.2019р. № 50, 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. Передати з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського 
комбінату комунальних підприємств проектну документацію (робочий 
проект) «Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до Церкви 
Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області», балансовою вартістю 18000 (вісімнадцять тисяч) 
гривень.

2. Створити та затвердити склад комісії з приймання-передачі проектної 
документації (робочого проекту) вказаної у п. 1 даного рішення в кількості 4 
(чотири) чоловіки (додаток 1).

3. Доручити фінансовому відділу Почаївської міської ради забезпечити зняття 
з балансу, а Почаївському комбінату комунальних підприємств взяти на 
баланс проектну документацію (робочий проект) «Капітальний ремонт вул. 
Колгоспна від вул. Шкільна до Церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий 
Тараж Кременецького району Тернопільської області».

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

■1 " • .V

ї. -і' ' \ ■■ \ !
Міський гбловя
Максимчук С.В ' '■' ' - '

В.С. БОЙКО



 
 

 

 
 

 

 

Додаток 1 
до рішення сесії місько} радці 
від 28.05.2019р. №

Склад комісії
з приймання-передачі проектної документації (робочого проекту)

1. Максимчук Сергій Вікторович - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради;

2. Коношевська Марія Володимирівна - спеціаліст 1-ої категорії відділу 
управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку 
міської ради;

3. Ковальчук Віктор Іванович - начальник Почаївського комбінату 
комунальних підприємств;

4. Фешук Василь Олексійович - майстер Почаївського комбінату комунальних 
підприємств.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 28 » травня 2019 року № //Ж

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

Розглянувши відношення директора Почаївського історико- 
художнього музею №38 від 06.05.2019 року, щодо дозволу на безоплатну 
передачу науково-популярних нарисів з історії Почаєва «Світочі Почаєва», та 
відношення КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» 
Рівненської обласної ради, 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» організації КЗ « Рівненська обласна наукова бібліотека» 
Рівненської обласної ради - 5 шт.х234.38 грн =1171.9 гри.

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

Міський толова^

КоношОвсіь'КІ^^.В^. ■

В.С. Бойко



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р 1 ПІ Е Н Н Я

від 28 ' і ракця 2019 року № //р?

Про перейменування відділу освіти
Почаївської міської ради та затвердження 
Положення про відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради

Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою вдосконалення роботи виконавчих органів влади, 
структурування функціональних напрямків діяльності міська рада

ВИР! III И Л А:
1. Переймеш ' вали відділ освіти Почаївської міської ради у відділ освіт' и. 

молоді та спорт? 1 Іочаївської міської ради.

2. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради.

(додаток додасться)

3. Начальник? відділе ' освіти Пегровському 0.11, здійснити в установленому 
порядку державне реєстрацію відділу освітит, молоді та спорту- 1 Іочаївської 
міської ради,

4. Вважали такими, то ті радили чинність:
Рішення міської ради Міро затвердження Положення про відділ освіти 
Почаївської міської ради» від 24 травня 2017 року №799;

- Пункт 2 рішення міської ради «Про створення юридичної особи відділу 
осві - ти Почаївської міської ради» від 17 листопада 201 1 року ' № 1 OS5.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні? комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту - ' ці соціального 
захисту населення.

Міський голова і койко в.с.

1 Іетроїхькіій О.! 1.Ж



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУ Ю
Рішенням сесії Почаївської міської 
Ради Тернопільської обласі ' і 
від « 28 » травня 2019 року № Z

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської радо

І. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради (далі. Відділ )
є виконавчим органом Почаївської міської ради, утворюється І Іочаївською 
міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований 
міському голові, управлінню освіти та науки та управлінню з питань фізичної 
культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації а з питань 
здійснення делегованих повноважень підкоп трольний відповідним органам 
виконавчої влади та забезпечує виконання докладних на нього завдань.

1.2. Ві дділ у своїй! діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України, наказами та 
нормативно - правовими актами Міиістерс т ■ ва освіти і науки України. 
Міністерства молоді та спорт) ■ України, рішеннями міської ради і виконавчого 
комітетх-. розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими 
нормативи и ми актами,

1.3. У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання актів 
законодавства у сфері освіти, молоді ■ га спорту і здійснює контроль за їх 
р е а л і з а ц і сю и а те р и то р і ї об ’ с д н ан ої те р и то р і ал ьп ої гро м а д и.

1.4. Відділ є юридичною особою, мас самостійний баланс, рахунки в 
установах банків, органах Державного казначейства України, мас право у межах 
повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, 
мати майнові І немайнові нрава, нести зобов’язання, бути позивачем і 
відповідачем у судах.

1.5. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України, 
ідентифікаційним кодом і власним нацмен)■ ванням, ш тамп, відповідні бланки та 
інші атрибути юридичної особи.

1.6. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів з фінансування 
витрат на утримання закладів та установ освіти, молоді ■ іа спорту Почаївської 
міської ради. Відділ здійснює використання бюджетних коштів відповідно до 
бюджетного кодексу України.

1.7. Положення про Відділ освіти,, молоді та спорту, структура, штатна 
чисельність та фонд оплати праці працівників відділу затверджується рішенням 
1 Іочаївської міської ради.

1.8. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, 
що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься 
контролюючим органом до Реєстру ■ неприбуткових установ та організацій.

1.9. Повна назва: Відділ осві ■ ї■ и. молоді та спорту Почаївської міської ради. 
Скорочена назва: Відділ освіти, молоді та спорту.
1.10. Місце знаходження відділу: 47025. Вул. Возз’єднання 16. м.Почаїв, 

■ тюменецького району. Тернопільської області.



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

IL Основні завдання та повноваження Відділу

2,1. Основними завданнями Відділу є:
1) забезпечення реалізації на території Почаївської міської об'єднаної 

територіальної громади державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної 
культури та спорту;

2) створення умов для розвитку особистості і творчої саморсалізації 
кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівпевої дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступ пості, 
безоплатності та обов'язковості освіти для всіх, хто її погребує, формування 
якісного І нформаційно-освіті іього простору;

3) забезпечує в межах визначених законодавством прав мешканців 
Почаївської міської об'єднаної • територіальної громади в сферах освіти, спорту та 
молодіжної політики шляхом виконання відповідних державних і місцевих 
програм розвитку, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних 
установ та закладів;

4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав 
громадян України па освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного 
віку, педагогічних та інших працівників закладів і установ освіти, молоді та 
спорту;

5) створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної 
середньої та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її 
індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до 
законів України на здобуття освіти;

6) здійснення навчально-методичного керівництва за дотриманням 
стандартів освіти в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти;

7) вжиття заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня 
дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально- 
методичного й і інформаційного забезпечення, сприяння розвитку творчості 
педагогічних працівників;

8) організація роботи щодо підвищення кваліфікації. перепідготовки та 
атестації працівників закладів осв:ги кідлоряд• мпадіх Відділу;

9) забезпечення, розвилку освітньо: о «інтелектуального), творчого 
(мистецького), нахкоьо.'о та гму ко-о<ехш-шо:о потенціалу з урахуванням 
національно-культурних, ссмцала-тдчт'лнних. екологічних, демографічних та 
інших особливостей громади;

10) забезпечення у ж ж .-л, . щік повноважень розвит • ку різних форм 
позашкільної освіти, їв • іону • - • • • • і н місцем проживання дітей, формування 
програм розвитку позашкільно’ • д в:;и. спрямованих на творчий розвиток 
особистості, виявлення та під:рщ.ку. обдарованих дітей, 'талановитої молоді, 
здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питан ь;

1 1) забезпечення, у межах наданих' повноважень, доступності позашкільної 
мистецької освіти;

12) організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей • га молоді, 
розвитку фізичної культури та спорту:

13) сприяння відродженню та розвитку 'традицій та культури української 
нації, збереженню культурної спадщини. розвитку етнічної, культурної і мовної 
самобутності національних меншин;



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

14) сприяння громадським організаціям освітньої, фізкультурно- 
спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським 
організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей, молоді, фізичної 
культури та спорту;

15) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
16) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та 
спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

17) сприяння розвитку олімпійською, параолімнійського та
; і е фя і м п і й с ь к о го ру х у;

18) популяризація фізичної культури та спорту, здорового способу життя 
та співпраця з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами 
фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації 
здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і 
спортом мешканців Почаївської міської об’єднаної - територіальної громади,

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України. Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у - межах своїх повноважень захист прав і -законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги:
4) здійснює державний контроль за дотриманням закладами освітли 

установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених 
повноважень;

5) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики 
сгосовгю державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у Відділі:

6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства 
щодо всебічного розвитку 'та функціонування української мови як державної та 
мов національних меншин;

7) аналізує стан та тенденції розвитку освіти, спорту 'та молодіжної 
політики у межах об’єднаної 'територіальної громади та вживає заходів до 
усунення недоліків;

8) готує пропозиції до проектів галузевих програм щодо поліпшення 
становища освіти, відпочинку та дозвілля лі ' гей. розвитку фізичної культури та 
спорту, забезпечує її виконання:

9) вносить пропозиції щодо проекте міського бюджету:
10) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних 

кошті в;
11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розви - гку:
12) розробляє Проекти розпоряджень МІСЬКОГО ПОЛОВИ, ііросктш рішеш> сесії 

міської ради та проекти рішень виконкому міської ради, у визначених законом 
випадках - проекти нооматквно-поавовиу актів з питань реалізації галузевих 
повноважень:

13) бере участь у погодженні проектів норматн ви о-правових актів, 
розроблених іншими органами виконавчої влади;

14) сприяє громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань 
освіти, фізичної культури та спорту:



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

15) розробляє і подає на розгляд сесії міської ради пропозиції до проектів 
фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і 
здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, розвиток 
фізичної культури та спорту;

16) забезпечує виконання рішень Почаївської міської ради, виконавчого 
комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції 
Відділу.

17) готує самостійно або разом з Іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали ;

18) організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та 
інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу.

19) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання І протидії корупції;
20) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, 

протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
21) розглядає в установленому законодавством порядку 'звернення 

громадян;
22) створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав 

громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного 
віку, педагогічних, інших працівників підвідомчих установ та закладів;

23) опрацьовує запити І звернення народних депутатів України та депутатів 
відповідних місцевих рад;

24) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
25) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом 

повноважень;
26) здійснює повноваження, делеговані органами виконавчої влади;
27) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

28) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 
використання архівних документів;

29) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

30) забезпечує організацію та проведення конкурсного добору керівників 
закладів освіти що належать до коохнальної в. і ас нос ті Почаївської міської ради і 
перебувають у ■ бе згюсередньому лідлорядку ванні;

31) бере хчасть ■ вирішенні відповідно до законодавства колективних 
трудових спорів (конфліктів і;

32) забезпечує захле: ..ерщш.-^.-.ду юниїх;
33) вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового ротвил-у та ’творчої самореалізації дітей, забезпечує 
постійне оновлення мережі ту ■ у;ків та закладів позашкільної освіти, спортивних 
секцій, координує роботу закладав освіїи. сім’ї та громадськості. пов'язаної з 
навчанням та вихованням, оздоровленням ді ■ гей, організацією їх дозвілля;

34) бере участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти та 
спорту, вносить в установленому лорядку пропозиції щодо удосконалення та 
оптимізаціїїх мережі, створення освітніх округів ■ тощо;

35) вивчає потребу та вноси ■ і ь у встановленому порядку пропозиції про 
утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі ■ й індивідуальне) та 
виховання у закладах дошкільної, заі ■ альної середньої освіти:



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

36) сприяє повноцінній ін'теграції у навчальний процес ді 'той з обмеженими 
фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм 
навчання.

37) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток 
обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, 
конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших 
заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього • та загального 
фізичного рівня дітей;

38) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та 
соціальних служб у запобіганні .дитячій бездоглядності та попередженні вчинення 
правопорушень серед неповнолітніх;

39) здійснює заходи, спрямовані на організацію оздоровлення, відпочинок 
та дозвілля ді • гей в межах своїх повноважень;

40) готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої 
освіти території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку • і ' а ведення 
обліку дітей дошкільного та шкільного віку, здійснення коні • тролю за виконанням 
вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в закладах загальної середньої 
освіти;

41) вивчає потреби та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх 
(змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при .закладах 
загальної середньої освіти та створює умови для прискореного о- гримання 
бажаючими повної загальної середньої осві • ги, складання іспитів екс терном;

42) надає допомогу закладам освіти та здійснює контроль за організацією 
безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху 
учнів ( вихованців), які проживають у сільській місцевості;

43) сприяє організації харчування дітей у закладах освіти за рахунок 
бюджетних коштів та залучення для цієї мети додаткових не заборонених законом 
коштів;

44) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 
обслуговування дітей та учнів закладі із освіти;

45) організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до 
міської ради про відкриття профільних класів, шкіл нового • тішу (гімназії, 
колегіуми, ліцеї, школи-комнлекеи. спеціалізовані школи іощо), їх матеріальшу 
підтримку; створює: міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої 
та юнацької творчості тощо:

46) координує роботу. товя-^ну із здійсненням у закладах . осві • і • и 
професійної орієнтації учнів та їх гіді отовки до дорослого життя;

47) сприяє органам опіки і ніклу вал ті я у виявленні дітей-сиріт і дії' ей. 
позбавлених батьківського піклування: вживає заходів щодо захисту-' особистих і 
м а й но в н х п р а в да п ої к ате тор і ї д і т о і і:

48) сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед 
неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім'ї, учнівському колективі.

49) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та 
установ освіти, та спорту, які перебувають у комунальній власності 1 Іочаївської 
міської ради, аналізує їх використання;

50) проводить експертну оцінку • статутів закладів освіти їх підготовку для 
реєстрації місцевим органом виконавчої влади;

51) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів 
навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у 
межах своєї компетенції;



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

52) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 
заохочення та нагородження працівників освіта, та спорту;

53) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), 
розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

54) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, 
спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і 
молоді;

55) здійснює разом з органами охорони здоров'я загального контролю за 
охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням 
безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, 
вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та 
молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо 
протидії поширенню ссціально-небезпкчнку хвороб серед дітей та молоді;

56) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння 
активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та 
соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту 
ветеранів

57) затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання 
і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених па розвиток фізичної 
культури та спорту:

58) комплектує склад збірних команд громади за видами спорту, 
забезпечує організацію підготовки та у час - і ' і спортсменів у - змаганнях усіх рівнів;

59) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно- 
спортивної, молодіжної спрямованеєті законодавства з питань соціального 
захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

60) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення 
спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту 
державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про 
приз начен ня стипендій:

61) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної роботи в закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти;

62) забезпечує формування та затвердження календарних планів 
проведення спортивних змагань - га навчально-тренувальних зборів відповідно до 
єдиного календарного плану- фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; 
організації та проведення заходів, передбачених календарними планами 
фізкультурно-оздооовчку та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на 
розвиток фізичної культури та спорту;

63) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією -га 
проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням 
фінансових та матеріальних ресурсів, шо виділяються з відповідного бюджспу з 
цією метою;

64) забезпечує’ участь дітей у- Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, 
конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

65) здійснює контроль за - іе.хнічним станом, ефективністю і цільовим 
використанням спортивних об’єктів, шо належать до сфери управління об'єднаної 
територіальної громади, зокрема створенням необхідних умов для вільного 
доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення 
масових спортивних заходів;



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

66) координує формування та використання закладами освіти та спорту 
видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, 
залучених закладами з інших джерел.

67) в межах повноважень здійснює контроль за дотриманням закладами- 
підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу 
зазначених закладів, дотримання ними вимог установчих документів:

68) здійснює контроль за дотримання фінансової дисципліни у 
підвідомчих закладах освіти та культури;

69) здійснює координаційну роботу закладів освіти, шо належать до 
комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, і ■отує 
пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції 
відділу.

70) сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, 
введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями. ВІДПОВІДНИМ 
обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним 
інвентарем;

71) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних 
посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, 
бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти;

72) координує дотримання правил техніки безпеки, прот■ иножежної безпеки 
санітарного режиму в закладах освіти, спорту та надає практичну допомогу у 
проведенні відповідної роботи;

73) сприяє підготовці закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період., 
проведенню поточного та капітального ремонту приміщень;

74) сприяє об’єднанню на договірній основі бюджетних коштів з коштами
підприємств, установ, організацій та населения ;иія будівництва,
розширення, реконструкції. ремонту ая тррианни я закладів
освіти та фінансує здійснення цих заходів;

75) надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом 
участі в трактових програмах міжнародних організацій та фондів;

76) подає в установленому порядку статистичну ■ звітність про стан і 
розвиток освіти, фізичної культури га спорту в ІІочаївеькій міській об'єднаній 
територіальній громаді; органі■ юву є ■ і цією метою збирання та опрацювання 
інформації і формування банку даних:

77) забезпечує форму ваг:чя. публікацію і а підтримку в актуальному стані 
матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу ■ на власному всб-сайті;

78) здійснює інші передбачені законом повноваження.

III. Права відділу

3.1. Відділ для здійснення повноважень та завдань мас право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів міської ради, виконавчих органів районної державної 
адміністрації, підприємств, установ іа організацій незалежно від форми власності 
та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт-, участ і у вивченні окремих ци- гань 
спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, виконавчих 
органів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за 
погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднаю, (за згодою);



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати 
прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами 
зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами • гоню;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи міської ради у галузі освіти та спорту-;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів 
виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку 
та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та 
конференції з питань, що належать до його компетенції;

7) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для 
науково-організаційного супроводу виконання держа ви их цільових програм і 
проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) сисіїіал іс ті в до робот и в 
цих комісіях (групах), а також' для надання консультацій, проведення аналізу 
стану і складання прогнозів розвитку освітнього, культурного, інноваційного та 
творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;

8) представляти в установленому порядку інтереси Відділу в судових 
органах під час розгляду спірних питань, що належать до мої' -о компетенції;

9) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і 
розпоряджень керівників закладів освітш, спорту, якщо воин суперечать 
законодавству або видані з перевищенням їх повноважень;

10) залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, фізичної 
культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, 
педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів

11) скликати конференції педагогічних працівників, працівників галузі 
фізичної культури та спорту, проводити семінари, наради керівників закладів 
осві • ти з питань, що належать до його компетенції;

12) вносити міському голові та органам місцевого самоврядування 
пропозиції щодо фінансування закладів освітли та заходів спортивного 
спрямування, брат' и безпосередню участь у формуванні міського бюджету з даних 
напрямків:

13) коріте гу вагися іншим и правами відповідно до чинного законодавства,

IV. Взаємодія з іншими органами влади

4.1. Відділ в хсі' аневлеиомх законодавством порядку та у . межах 
повноважень взаємодіє • з іншими структурними підрозділами, апаратом міської 
ради, управлінням освіти і науки:, управлінням сім’ї та молоді, управлінням з 
пи• тань фізичної культури за епос їх облдержадміністрації, територіальними 
органами міпістерств, інших центральних орі-анів виконавчої влади, а ‘також 
підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для 
провадження послідовної 'та узгодженої діяльності щодо с троків, періодичнеє ті 
одержання і передачі інформації. необхідної для належлюї -о виконання 
покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

V. Організаційно - розпорядча діяльність

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади розпорядженням міського голови в установленому за ко нолавством 
порядку.



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5.2. Начальник Відділу:
1) здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну 

відповідальність згі виконання покладених на Відділ завдань та прийнятих ним 
рішень;

2) подає на затвердження сесії міської ради положення про Відділ; 
затверджує положення про його структурні одиниці;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та 
спорту та розподіляє обов’язки між' ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи міської ради;

5) вживає заходів щодо удосконалення ортганізації та підвищення 
ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед головою міської ради про виконання покладених на Відділ 
завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування, 
органів виконавчої влади;

8) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними 
підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями;

9) спрямовує: і координує діяльність підпорядкованих та підзві тних установ 
та закладів освіти, культури, молоді та спорту;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль 'за їх 
виконанням;

11) подає на затвердження міського голови просект кошторису та штатного 
розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці 
його пізацівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Відділу:
13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетен- гноеті 

посадових осіб та інших працівників Відділу;
14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

псвнсважень Відділу:
15) забезпечує дотримання працівниками Відділе - правил внутрішнього 

трудового розпорядче - та виконавської дисципліни:
16) призначає і звільняє з посади працівників Відділу, керівників - закладів 

освіти ;
17) заохочує та накладає дисскклінарні стягнення на працівників Відділу, 

керівників закладів освіти;
18) відкриває рахунки в територіальному органі Державної Казначейської 

служби України, банках, має право першого підпису;
19) забезпечує- в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації 

з обмеженим доступом;
20) здійснює інші повноваження. визначені 'законом -та посадовою 

інструкцією.
5.3. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

Відділу може утворюватися колегія у складі начальника (голова колегії), інших 
відповідальних працівників Відділу, керівників закладів освіти. спеціалістів 
галузі фізичної культури та спорту, керівників структурних підрозділів міської 
ради, представників громадських організацій тощо.



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Склад колегії за тверд жується розпорядженням міського голови за поданням 
начальника Відділу.

Рішення колегії затверджуються наказами начальника Відділу.
5.4. При Відділ ■ може створюватись ради з питань освіти (рада керівників 

закладів освіти), рада з фізичної культури та спорту діяльність яких 
регламентується положенням про них, а також інші гро м а де і псі утворення , комісії 
з числа учасників освітнього та культурно -■ творчого пронесу, представників 
громадськості громади та працівників Відділу.

5.5. Накази начальника Відділу видані з порушенням законодавства або з 
перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою міської ради, 
начальниками управлінь освіти і науки, сім’ї та молоді, з питань ф і зичної 
культури та спорту облдержадміністрації або оскаржені у судовому порядку.

VI. С з ' р у кт ■ у р а В і д д і я у

6.1. Штатний розпис Відділу затверджується головою міської ради у межах 
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених 
рішенням міської ради.

6.2. Начальник, і головні спеціалісти Відділу є посадовими особами 
місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняється з посади 
відповідно до вимог- Закону України «Про служб) ■ в органах місцевого 
самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби 
в органах місцевого самоврядування.

Інші працівники Відділу приймаються на роботу (призначаються на посаду) 
відповідно до Кодексу законі в про працю України та не є посадовими особами 
органу місцевого самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійсненая 
о р гай і з а 11 і й н о - ро з п оря д ч их та кон сул ы ■ ати вн о - ■ ю рад ч и х ф у н к ц і й.

6.3. Заступники начальника Відділу призначаю! ■вся на посаду і звільняються 
з посади розпорядженням міського голову за поданням начальника В ід,тіл з^ із 
порядку передбаченому чинним законодавством України,

Інші працівники Відділу призначаються на посад)- і звільняються з посади 
наказом начальника Відділу.

V П. Фінансування діяльності відділ)’ освіти, молоді та спорту

7.1. Відділ ф і пане) ■ сться за раху нок коні ті в бюджету 1 Іочаївської міської 
ради, виділених на його угриманнями з інших джерел фінансування що не 
суперечать чинному законодавс і ву України.

7.2. Доходи (прибутки і Відділ) ■ використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання відділу. реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

7.3. Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) 
Відділу або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ними осіб.

7.4. Майно, яке -знаходиться на балансі Відділу с кому пальною власністю 
Почаївської міської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу,

Відділ володіє та користується цим майном відповідно до вимог чинного 
за ко пода вства У край і и.

7.5. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу 
проводи ■ ться відповідно до вимог чинного законодавс ■ тва.



 

 
 

 

VIII. Заключні положення

8.1. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 
По чаївської міс ької ради у вста новленом у за ко ном и орядку.

8.2. У разі ліквідації чи реорганізації Відділу його активи повинні бути 
передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до 
доходів міського бюджету.

8.3. Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням 1 Іочаївської 
міської ради.

Секретар міської ради У ЙВАН В.Я.

Олександр I lei • ропськлїй



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року №1848

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Зарічна, 7, гр. Ліснічук Л.Ю.

Розглянувши заяву жительки с. Сапанів, гр. Лісшітук Л.Ю., 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. Комарин, вул. Зарічна, 7, 
керуючись п.а ч.1 стост. 12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 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. Ліснічук Любові Юріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 7, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський ..голова   5 В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року №1849

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Шкільна, 15, гр. Паляниці Н.О.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 15, гр. Паляниці И.О., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Шкільна, 15, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 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 
препозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього приредного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Паляниці Падії Олексіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щеде встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж. вул. Шкільна, 15, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова

Олейнік М.Г- ;

В.С.Бойко



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1850

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна, 2, гр. Паляниці М.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 2, гр. Паляниці М.В., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна, 2, 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. Паляниці Марії Вікторівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж. вул. Колгоспна, 2, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1851

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1503 га, 0,1426 га та 0,1519 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Паляниці Н.О.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Паляниці Н.О., яка просить надати 
дозвіл па виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, 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. Паляниці Надії Олексіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,1503 га в с. 
Старий Тараж, площею 0,1426 га по вул. Шкільна в с. Старий Тараж та площею 
0,1519 га по вул. Резніка в с. Старий Тараж, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський .. голова" - • - -. -. ' . / В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1852

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документа ції із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,9240 га та 1,0760 га для ведення особистого 
селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Сіморі В.М.

Розглянувши заяву жительки с. Кемарин, вул. Шевченка, 14, гр. Сімори В.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, 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 «Пре особисте 
селянське господарство», п.34 ч.І ст.26 Закону України «Пре місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закену України «Пре землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охерени навкелишньоге приреднеге середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сімері Варварі Миколаївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення есебистеге селянського геспедарства площею 0,9240 га по 
вул. Шевченка в с. Кемарин та площею 1,0760 га в с. Комарин землі 
сільськогоспедарськеге призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова . В.С.Бойко

Олейнік М.П.



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1853

Про надання дозволу ТОВ «Бриківське»
на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) під проектними 
дорогами для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської МОТГ 
та подальшої’ передачі в оренду

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Бриківське» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) під проектними дорогами для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ керуючись ч.ч.ст. 37- 
1,ст.83,ч.1ст. 122. ст.123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА

1. Дати дозвіл ТОВ «Бриківське» на виготовлення технічної документації Із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під 
проектними дорогами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
орієнтовною площею 12,50 га на території Почаївської МОТГ Кременецького району 
Тернопільської області з подальшою переданою в оренду терміном на 7 років.

2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними дорогами для ведення 
товарного сільськогосподарського товарного виробництва орієнтовною площею 12,50 
га в установленому чинним законодавством порядку подати на затвердження на сесію 
Почаївської міської ради.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1854

Про падання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр. Баю Петру Івановичу.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин , гр. Бая П.1., який просить надати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, керуючись п.а ч.1 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. Баю Петру Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею
1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Ватутша згідно сертифіката на право ' на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0284466 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 22 серпня 2013 року 
серії ВТМ № 093902 за реєстровим №100.

2. Гр. Баю Петру Івановичу виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

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

Міський . голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1855

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр. Білорус Ларисі Борисівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж , гр. Білорус Л.Б., яка просить надати 
дезвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, 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 
висневки та препозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорени навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дезвіл гр. Білорус Ларисі Борисівні на виготовлення технічнеї документації із 
землеустрою щеде встановлення (відновлення) меж земельнеї ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею
1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Ватутіна згідно сертифіката на праве на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0284435 та свідоцтва пре праве на спадщину за законом від 07 квітня 2014 реку 
серії ВТТ № 064809 за реєстровим №467.

2. Пр. Білорус Ларисі Борисівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішенняд.юкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, - будiвшксгвa,J<rcмкльниу віднесин та ехерони навколишнього 
природного середовища.

Міський'' голова В.С.Бойко

Олейнік М.П.



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1856

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр. Паляниці Зінаїді Андріївні.

Розглянувши заяву жительки м. Кременець, вул. 107 Кременецької дивізії, 6/76, гр. 
Паляниці З.А., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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. Паляниці Зінаїді Андріївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею
1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0057386 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 27 березня 2019 
року серії ННО № 871307 за реєстровим №193.

2. Гр. Паляниці Зінаїді Андріївні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань міс земельних відносин та охорони навколишнього
приро

Мі

' Z^527^

В.С.Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1857

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр, Колесніку Юрію Пилиповичу.

Розглянувши заяву жителя м. Печаїв, вул. Чайковського, 39, гр. Колесніка Ю.П., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 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. Иадати дезвіл гр. Колесніку Юрію Пилиповичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0057153 та рішення Кременецького районного суду Тернопільської області від 
17 грудня 2010 реку по справі № 2-1305 - 2010р.. яке набрало закенеї сили 11.01.2011р

2. Пр. Колесніку Юрію Пилиповичу виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань ^^істобyдyвaншцЛУДіLвн^щтва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного

МІСЬКИЙ

Олейнік М.П.



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1858

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр. Сіморі Олександру Олексійовичу.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж , гр, Сімори О.О., який просить падати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, 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. Сіморі Олександру Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім.-Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0284485 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 11 грудня 2014 року 
серії НАК № 535254 за реєстровим №1349.

2. Гр. Сіморі Олександру Олексійовичу виготовити технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місто ншяюудівництва, -земельних відносин та охорони навколишнього
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1859

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр. Сіморі Раїсі Іллівні

Розглянувши заяву жительки м, Почаїв вул. Стельмащука, 2 , гр. Сімори Р.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 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. Сіморі Раїсі Іллівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею
1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0057072 та свідоцтва про право на спадщин} • за законом від 08 квітня 2019 року 
серії ННЕ № 390207 , за реєстровим №290.

2. Гр. Сіморі Раїсі Іллівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

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



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1860

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,1200 га 
у власність для ведення індивідуального 
садівництва в с. Комарин, 
гр. Левандовському 1JL

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сонячна, 23, гр. Левандовського І.Л., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення ведення індивідуального садівництва в с. Комарин, керуючись 
ст.12,79.107,118,120.І21,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, 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 сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл гр. Левандовському Івану Леонідовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для 
ведення індивідуального садівництва в с. Комарин за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення не наданих у власність або користування в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міськ
Олейнік МІГ.^ =
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аншУа^ітсктУРЖ. земельних відносин та охорони навколишнього 
овища? Ч- z
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1861

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельно'! ділянки площею 0,1109га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Паляниці М.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Паляниці М.В., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна 
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. Паляниці Марії Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1109 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містоб йй^рбуицвництва? земельних відносин та охорони навколишнього
природногол^ерйцод^ишаЛ 6//. О ЛА-Х - VK і •-

МіськимиТрЛОЙП

Олейпік М.ПІ Г 1 Пі

В.С.Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1862

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1511 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Шилюку В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33, гр. Шилюка В.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, 
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

ВИРІШ ИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Шилюку Віктору Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1511 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В.С. Бойко



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1863

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,7212 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Резніка, гр. Шилюку В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33, гр. Шилюка В.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. 
Резніка, 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. Шилюку Віктору Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7212 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Резніка. з них: 
0,3000 га - за рахунок земель сільськогосподарського призначення наданих йому в 
користування в межах населеного пункту, а 0,4212 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 даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з
земельних відносин та охорони навколишньогопитань містобудування, 

природного середовища.

Міський:;1 голова
ОлейнікМ.П , f



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1864

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
площею 0,1873 га під будівництво 
індивідуального житлового будинку 
в с. Комарин,вул. Польова.

Розглянувши клопотання Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану забудови території для будівництва індивідуального 
житлового будинку в с. Комарин, вул. Польова, керуючись Земельним кодексом України, 
Законами України ‘'Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про регулювання 
містобудівної діяльності" Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 
555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території площею 
0,1873 га під будівництво індивідуального житлового будинку в с. Комарин, вул. 
Польова.

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

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з пит '' архітектури, земельних відносин та охорони
навколишны

Олейнік М.Г.

Міськи В.С.Бойко



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

від « 28 » травня 2019 року №1865

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
площею 0,1050 га для будівництва 

індивідуального житлового будинку 
в с. Комарня, вул. Польова.

Розглянувши клопотання Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану забудови території для будівництва індивідуального 
житлового будинку в с. Комарин, вул. Польова, керуючись Земельним кодексом України, 
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про регулювання 
містобудівної діяльності" Постановою Кабінету Міністрів України від 25,05.2011 року № 
555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія міської ради

ВИРІШ ИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території площею 
0,1050 га під будівництво індивідуального житлового будинку в с. Комарин, вул. 
Польова.

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

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року №1866

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. Зарічна, 154, гр. Демку З.Т.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Джерельна, 17а, гр. Демка З.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 с. Комарин, вул. Зарічна, 154, 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. Демку Зіновію Теодоровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0081 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Зарічна, 154, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Демку Зіновію Теодоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0081 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Зарічна, 154.

3. Зобов'язати тр. Демка Зіновія Теодоровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську ко місію з 
питань містобудування, будівшщі'ввуземельн их відносин та охорони навколишнього 
природного  ' середов н іца.. _

Міський голова
Олейнік М. Г. ■'

’ - , 2 1 ‘ t

В.С.Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року №1867

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 12, гр. Муравській Н.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 12, гр. Муравської 
Н.М., яка просить затвердити технічну документацію Із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 12, 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. Муравській Надії Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0339 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна. 12, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Муравській Надії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0339 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна, 12.

3. Зобов'язати гр. Муравську Надію Михайлівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконання^.дай^о рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобу^у^й^уЗуд^иЬ^ва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного <2 \

// у ї і
рйшца. '

Міський йсА>

Олейнік М.Г. V\

Z-!

В.С.Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

від « 28 » травня 2019 року №1868

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж , вул. Молодіжна, 35, гр. Сімчук О.П,

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 35, гр. Сімчук О.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 с. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 35, 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. Сімчук Ользі Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0341 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна, 35, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сімчук Ользі Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0341 для будівництва та 
обслуговування ' житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна, 35.

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

4. Контроль за виконанням, даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань міст0будуваіЩя.ібулівництва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природніиснередошада...---'' - -

Міськиа Лклойа.У!

Олейнік М Г



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

від « 28 » травня 2019 року №1869

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2189 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж , вул. Молодіжна, 37, гр. Сімчуку Р.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 37, гр. Сімчука Р.В., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 37, 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. Сімчуку Ростиславу Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2189 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0340 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 37, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сімчуку Ростиславу Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2189 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0340 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 37.

3. Зобов'язати гр. Сімчука Ростислава Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням ..даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
.. ' ~ань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього
прщ -чого серед©йщйЖ2'.

Міський голова

Олейнік М Г

\



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

від « 2з » травня 2019 року №1870

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСьКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
сорок третя СЕСіЯ

РІШЕННЯ

<іро затигрдженіш прожду землеустрою
щодо ВІДВСтсННЯ v власність земельної ділянки
ялошд* 0,3212 га для ведення особистого селянського господарства
в .. Стерин Тараж, гр. Білорусу М.П.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 39а, гр. Білоруса М.П., 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 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. Білорусу Миколі Петровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3212 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0333 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Білорусу Миколі Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3212 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0333 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов'язати гр. Білоруса Миколу Петровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконаїшшмданого рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування; .будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного дДЙгД .



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1871

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0997 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, гр. Тімотіній З.Є.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул.Шкільна, 26 гр. Тімотіної З.Є., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул.Шкільна 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. Тімотіній Зінаїді Єфремівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0997 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0342 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, вул. Шкільна , землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Тімотіній Зінаїді Єфремівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0997 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0342 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж , вул. Шкільна.

3. Зобов’язати гр. Тімотіну Зінаїду Єфремівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань \пстобуд^анйяйбуД1вниицвв^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного

Міськийтолова , / В.С.Бойко
' А о % \ !

Олейнік М.Г \



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1872

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. Фабрична, 13, гр. Голуб ІО.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 13, гр. Голуб ІО.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Фабрична, 13, 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

ВИРІ ШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Голуб Юлії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 13, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський
Онук В.В. ;

природного - ■ ■ Средовища;

В.С. Бойко



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1873

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. Гоголя, 1, гр. Дубинчуку В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гоголя, 1, гр. Дубинчука В.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. 
Гоголя, 1, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,1 18, 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 землеустрій», враховуючи висновки тії пропозиції постійної
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл гр, Дубинчуку Василю 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. Гоголя, 1, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

В.С. Бойко



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1874

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. Лісова, 15а, гр. Дубинчук Т.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гоголя, 1, гр. Дубинчук Т.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. 
Лісова, 15а, 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. Дубинчук Тетяні Володимирівні 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. Лісова, 15а, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішеннядітоідасти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, ^міельних відносин та охорони навколишнього 
природною середрвища.

Міський
Онук В.В.



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1875

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. Вишнева, 28, гр. Лукашевич О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 28, гр. Лукашевич О.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Вишнева, 28, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.1 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. Лукашевич Оксані Миколаївні 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. Вишнева, 28, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

<•

'т •. В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року Xs 1876

І
І

і

*
і

і

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. Кременецька, 86а, гр. Флозоф Л.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 86, гр. Філозоф Л.Ф., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної дітяїнки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Кременецька, 86а, керуючись п.а ч. 1 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>. Філозоф Людмилі Федорівні 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. Кременецька, 
86а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваннЯт^уніви-шітва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссредбвцща..■.=.ї . . ... :
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Т у/ <• й у, „ _ ,Міський гфдюва
О в у ті I іОнук В.В. |І £ !

В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1877

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,0036 га та 0,0062 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Семена Жука, 
гр. Петровській З.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Семена Жука, 1, гр. Петровської З.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в гм. Почаїв, вул. Семена Жука, 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

ВИРІШИ ЛА:

1. Надати дозвіл гр. Петровській Зої Михайлівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площами 0,0036 га та 
0,0062 га в м. Почаїв, вул. Семена Жука, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням . даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування,.бу дівшішва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серсйовшща.'•••• . • ' -



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1878

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельно’! ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,8000 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр. Семенюк Зої Борисівні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Б. Хмельницького, 20, гр. Семенюк З.Б., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 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. Семенюк Зої Борисівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 
1,8000 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Світанок» згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0320740 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 21 березня 2019 
року серії НИМ № 658587 за реєстровим № 173.

2, Гр. Семенюк Зої Борисівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

3.

В.С. Бойко

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування. будівніщ'іва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного „середо ішпщ ?7.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1879

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0353 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Голуб • Ю.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 13, гр. Голуб Ю.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 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. Голуб Юлії Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0353 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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.С. Бойко

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування."будівництва^ земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.- • • ■ '--.хА _
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року Хе 1880

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1320 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Ковчинському Д.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 18, гр. Ковчинського Д.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 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. Ковчинському Давиду Вікторовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1320 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, з них: 
0,1000 га - за рахунок земель попереднього землекористувача гр. Ковчинського 
Віктора Володимировича, наданих йому для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, 
та 0,0320 га - 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 рішенця покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, . будівництвгаземельних відносин та охорони навколишнього 
ііриродногоссредовиша. 7• z' V*I ' '' ■ ■

Міський;гп^^іова
Онук В.В. .



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1881

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0577 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку П.М.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 15в, гр. Плетюка П.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Плетюку Павлу Михайловичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0577 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням, даного рішення"покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ' 'будівщщтвауДемсльни.х відносин та охорони навколишнього 
природного середо^іцщ^ ' ' \д'д'

Міський голова / "Д ' В.С. Бойко
Онук В.В. ір Д ■ 'Д '



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року У» 1882

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0236 та 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Макаренка, гр. Романюк T.L

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 40, гр. Романюк T.L, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 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. Романюк Тетяні Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0236 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Макаренка, 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 даною рішенням покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ..оудівницттвиземельних відносин та охорони навколишнього 
природного .середовища. ' ■' - ■ . —х

j/ss.... ■
МіськийТолова
Онук В.В. // -Т

■ ' оОнук В.В.
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В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1883

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1654 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Шилінській О.Ф.

Розглянувши заяву жительки м, Почаїв, вул. Старотаразька, 86, гр. Шилінської О.Ф., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 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. Шилінській Ользі Феодосіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1654 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 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 рішен 
питань містобудування; ' будівництва 
природного середе® и ща.’ ' ’ 'д

АПський готова 7“
Онук В.В. si X Т • \ { і І

J г - 1 І М ! •

окласти на постійну депутатську комісію з 
ельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



 
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року Аа 1884

Про зарахування земельної ділянки

Враховуючи припинення цивільної правоздатності гр. Букая Федора Васильовича, у 
зв'язку із смертю, та рішення Почаївської міської ради народних депутатів №49 від 
16.12.1996р., 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

ВИРІШ ИЛА:

1. Зарахувати до земель, не наданих у власність чи постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення - рілля, земельну ділянку площею 0,5000 га в 
Почаїв, по вул. Кременецька.

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 ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1885

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,8445 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Філозоф Л.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 86а, гр. Філозоф Л.Ф., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 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>. Філозоф Людмилі Федорівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8445 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський
Онук В.В.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1886

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 26, гр. Бондара О.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Бондару Олексію Васильовичу на виготовлення проекту 
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 виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань міст()будуваініяг будівііицтва. земельних відносин та охорони навколишнього 
ПрИрОДІІОГО,;СЄ,|ЖДОйИ.'і(Ш:

/у --------

Онук В.В. 4 і ї < Н
В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1887

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

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 11, гр. Гриця В.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Грицю Василю Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв. 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 містобудуванні; будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природног^ёредовища, - •.. ' '

МіськийГолова
Онук В.В. П О с !

Н EZ £ 1

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

від « 28 » травня 2019 року № 1888

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної* ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0752 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Перемоги, 12, гр. Костюк А.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Перемоги, 12, гр. Костюк А.Ф., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 12, 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 Анісії Фадіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0.0752 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1749 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Перемоги, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Костюк Анісії Фадіївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0752 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1749 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Перемоги, 12.

3. Зобов’язати гр). Костюк Анісію Фндіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування. будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
ірирюдного. в^сд^и-щау: ■■ - Д-~

Міський ' ' ГОТОВІЇ
Онук В.В.Д. 1 ■ у



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «28» травня 2019 року № 1889

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 4, гр. Кравчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул, Зелена, 4, гр. Кравчук Л.С., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 4, 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. Кравчук Лідії Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0001 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 4, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кравчук Лідії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0001 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 4.

3. Зобов'язати гр. Кравчук Лідію Степанівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року X* 1890

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0890 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Гонтаруку В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 8, гр. Гонтарука B.L, який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 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. Гонтаруку Василю Івановичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0890 га за кадастровим номером 
6123410500:02:002:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр. Гонтаруку Василю Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0890 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0003 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов'язати гр. Гонтарука Василя Івановича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
ельних відносин та охорони навколишнього



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

від « 28 » травня 2019 року № 1891

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1582 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр, Грішину Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 57а, гр. Грішина Р.В., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, 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. Грішину Руслану Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1582 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1756 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Плетянка, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Грішину Руслану Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1582 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1756 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка.

3. Зобов'язати гр. Грішина Руслана Вікторовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішенця ■■ покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуддти!ння<.будівпицтва, з<.міельних відносин та охорони навколишнього 
[іриродногосхредовища...П'д \

-------- ---■
/ .-т

Міський ^голова д\

г,_.

В.С. Бойко



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

від « 28 » травня 2019 року № 1892

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1951 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Кравчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 4, гр. Кравчук Л.С., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 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 
^остійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити гр. Кравчук Лідії Степанівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1951 га за кадастровим номером 
6123410500:02:002:0002 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кравчук Лідії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1951 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0002 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. .Кравчук Лідію Степанівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанн-ям-даирго рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувайня,,будівтщтва/зсмс.іьних відносин та охорони навколишнього 
природного р^редрвйща;: '

Міський |і>Лдва < ■
Онук В.В V



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

від « 28 » травня 2019 року № 1893

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0714 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Лотоцькому В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 2, гр. Лотоцького В.М., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, 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. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0714 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1769 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шкільна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0714 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1769 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна.

3. Зобов'язати гр. Лотоцького Володимира Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного-рііпення'покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, . будівництвауЗемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.....
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1894

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 0,0220 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Сіморі О.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36а, гр. Сімори О.П., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 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. Сіморі Олександру Петровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0220 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1622 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Олександру Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0220 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1622 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська.

3. Зобов'язати гр. Сімору Олександра Петровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуваїїня.-будівництва, , земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сер^^вйща.м; с " /

МІСЬКИЙ
Онук В.В.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1895

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельно'! ділянки 
площею 0,1216 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Трофимлюк Г.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 366, гр. Трофимлюк Г.В., 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення ' у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, 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. Трофимлюк Ганні Василівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1216 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1747 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шевченка, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Трофимлюк Ганні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1216 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1747 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка.

3. Зобов’язати гр. Трофимлюк Ганну Василівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань місдісб^^і^^^^йШ^б^^^/ін^г^и^п^т^ва^, зємЄльних відносин та охорони навколишнього
прщюддЦ^й^доэЦйкЛ. '

мкыкОолоИ і

Онук В=В~ 1 і І 1



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1896від « 28 » травня 2019 року

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0784 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Баю І.М.

Розглянувши заяву жителя Рівненської обл., Дубенського р-ну., с. Переросли, вул. 
Бробоцького, 91, гр. Бая І.М., який просить затвердити проект 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 зр., Баю Івану Михшіловичу проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3274 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов'язати гр. Бая Івана Михайловича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, Дудівниіітва.демельних відносин та охорони навколишнього 
природноіо'середовйща.. "' 1 ■ • ' " - • •*природноіо'ссрсдщвйща., "

Міський? голова■' 2 ‘ 4 і В.С. БойкоІ -

Онук В.В.



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року Ns 1897

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,3429 га із земель для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в землі для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15В, 
Почаївській Духовній Семінарії

Розглянувши заяву Почаївської Духовної Семінарії за вх. № 299 від 14.05.2019р., 
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 Почаївській Духовній Семінарії проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,3429 га із земель для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в землі для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. Почаїв. вул. 
Шевченка, 15В, Почаївській Духовній Семінарії за кадастровим номером 
6123410500:02:0.01:0268 у м. Почаїв, вул. Шевченка, 15В.

2. Зобов’язати Почаївську Духовну Семінарію зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування,' .будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.' " а " у - .. „

Міський Голова ь <
Онук В.В. '



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬК .. к РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1898

Про затвердження проекту землеустрою
ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ЗфИЗНЯаеННЯ

власної земель*' і ділянки площею 0,0785 га
із земел* *ля ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Симоненку В.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 24, гр. Симоненка В.С., який 
просить затвердити проект 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. Симоненку Вячеславу Сергійовичу проект 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 6123410500:02:001:3282 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Симоненка Вячеслава Сергійовича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

В.С. Бойко

3. Контроль за виконацням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, буМщщцтЙ!, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного рб&овиЙИ&У'‘'А Д'ї' ” ’А.

J і Ф ..

Міський і ГоДОвЙХ І [і і
ОиукВ.8.

■'< і-\\ ' ^052!
■'T.V у р д Ч



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 201 9 року № 1899

Про затвердження проекту землеустрою
щодо зміни цільового призначення
власної земельної ділянки площею 0,0784 га
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Стельмащуку B.L

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Перемоги, 13, гр. Стельмащука В.І., який 
просить затвердити проект 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. Стельмащуку Валерію Івановичу проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3400 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов'язати гр. Стельмащука Валерія Івановича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п,1 даного 
рішення.

3. Контроль за виконанням даногорІшсння покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування? будівництвц,Земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /’/Щб -

Міський голена В.С. Бойко
Онук В.В. -



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 201'9 раку № 1900

Про затвердж*ення проекту землеустрою 
щодо зміни цільовая* цжшачіення 
власної земельної тїд—«т алошею 0,0785 га 
із земель для шекеля вевбистого селянського 
господарства в земдв їй будівництва та 
обслуговування жвтламга будинку, 
господарських бутів»» і своруд 
в м. Почаїв, гр. Тлучомч Г.П.

Розглянувши задо жительки м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 58, гр. Тлучкевич 
Г.П., яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення евм змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі хи 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 мзсдеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Заахжу України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну регстрмтло речових прав на нерухоме майно" та їх обтяжень", враховуючи 
висновки та г.рохїжші жхтїнної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та схорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Тлучкевич Ганні Петрівні проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначена власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового" бужяку. господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
612341 &>КНС.ЖТТ277 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного тучгту..

2. Зобов’язати гр. Тлучкевич Ганну Петрівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у зстзвсвленому законодавством порядку, враховуючи п. 1 даного рішення.

3. Контроль за леженннятм даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з
питань мктосу-зуявщня, ■"будівництвдідемельних відносин та охорони навколишнього 
природного ефт.авмапд. ''' ■

МіськЖк гаюо» В.С. Бойко
Онук B.B Z \ ~



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року Ха 1901

Про затвердження проекту землеустрою
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0782 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Чижу С.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Чайковського, 11, гр. Чижа С.В., який 
просить затвердити проект 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 сг. 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 ірл, Чижу Сергію Васильовичу ір^с^е^і^т землеустрою' щодо зміни цільсвзої'о 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0782 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3298 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Чижа Сергія Васильовича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, врахову ючи п. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,тбудівництва^^з.смельних відносин та охорони навколишнього 
природного, середовища; • '•' ■,.'22,. /7 )
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

рід « 28 » травня 2019 року X»1902

Про затвердження проекту землеустрою
щодо зміни цільового призначення
власної земельної ділянки площею 0,0781 га
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Щіпській О.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Броварна, 23/9, гр. Щіпської О.Т., яка 
просить затвердити проект 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? . Щшській Оксані Тимофіївні проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0.0781 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3398 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов'язати гр. Щіпську Оксану Тимофіївну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням. даного.' -рішення-.. покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, . будівництва/Земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ... у

Міський голова
Онук в.в. ’
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1903

Про затвердження детального плану території 
по зміні цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,0650 га із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
по вул. Плетянка в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області гр. Голоті Ю.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 1, гр. Голоти Ю.В. та детальний 
план території по зміні цільового призначення власної земельної ділянки із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Плетянка 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 гр. Голоті Юрію Володимировичу детальний план території по зміні 
цільового призначення власної земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0877 площею 0,0650 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Плетянка в м, Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області.

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

Міський голова



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1904

Про затвердження детального плану території 
по зміні цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,1000 га із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
по вул. Старотаразька в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області гр. Тивонюку Б.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 70, гр. Тивонюка Б.А. та 
детальний план території по зміні цільового призначення власної земельної ділянки із 
земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
Старотаразька 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 гр. Тивонюку Борису Анатолійовичу детальний план території по зміні 
цільового призначення власної земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3902 площею 0,1000 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Старотаразька в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області.

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

Міський голова /
О-“>ї в.В. ■ С-



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1905

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0075 га для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Бойку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 15/1, гр. Бойка А.В., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Бойку Анатолію Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0075 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1765 для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бойку Анатолію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0075 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1765 для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка.

3. Зобов’язати гр. Бойка Анатолія Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішенюмиокласти на постійну депутатську комісію з
.гзьь містобудування, будівництва, Земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища.

Міський : голова
Он\к В.В



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року JNg 1906

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 0,0075 та для будівництва індивідуального гаража
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Бараниці І.М.

Розглянувши заяву жительки м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 26/2, гр. 
Бараниці І.М., яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Бараниці Ірині Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0075 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1761 для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бараниці Ірині Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0075 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1761 для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка.

3. Зобов'язати гр. Бараницю Ірину Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський долрва В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1907

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0075 га для будівництва індивідуального гаража 
в м. По чаїв, вул. Наливайка, гр. Кушельник В.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 61, гр. Кушельник В.А., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Кушельник Валентині Анатоліївні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1757 для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункт у.

2. Передати гр. Кушельник Валентині Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0075 га за кадастровим номером. 6123410500:02:001:1757 для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка.

3. Зобов'язати гр. ■ Кушельник Валентину Анатоліївну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міськ»Ц;?ЕОло^а
Ону к В.В.

В.С, Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1908

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0075 га для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Онишків О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 15/2, гр. Онишків О.М., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Онишків Оксані Миронівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0075 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1766 для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онишків Оксані Миронівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0075 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1766 для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка.

3. Зобов'язати гр. Онишків Оксану Миронівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням ■даного рішснюипокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ■ будівництва./З'емельїіих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ■ < ‘

Міський голова
Онук В.В. . Д ■ -■. \
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1909

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0075 та для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Подільник В.М,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 15/3, гр. Подільник В.М., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Подільник Вірі Михайлівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0075 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1750 для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Подільник Вірі Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0075 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1750 для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка.

3. Зобов'язати гр. Подільник Віру Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський' голова. ' В.С. Бойко



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1910

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0075 га для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Соболенській О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 15/6, гр. Соболевської О.М., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Соболевській Ользі Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0075 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1762 для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Соболевській Ользі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0075 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1762 для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка.

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

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року №1911

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0075 га для будівництва індивідуального гаража 
g м. По чаїв, вул. Наливайка, гр. Формазюку І.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 15/8, гр. Формазюка І.П., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Формазюку Івану Петровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0075 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1759 для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Формазюку Івану Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0075 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1759 для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка.

3. Зобов'язати гр. Формазюка Івана Петровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова
/

Онук В.В.



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » травня 2019 року № 1912

Про внесення змін в рішення
Почаївської міської ради № 1544 
від 19.10.2018 р. гр. Юшко О.Ю.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 6а, гр. Юшко О.Ю. за вх. 
№ 303 від 03.04.2019р. керуючись ч.4 ст.25 Цивільного кодексу України, п.а ч.І от. 12, ст..79-1, ч.І 
ст.116, 121 Земельного кодексу України, п.г ч.2 ст.25 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, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення Почаївської міської ради № 1544 від 19.10.2018 р, виклавши 
пункт 1 даного рішення у наступній редакції:
«Надати дозвіл гр. Юшко Олені Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
О.Вишні, 17, за рахунок земель житлової та громадської забудови, в т.ч. землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
з них під одно- та двоповерховою забудовою».

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

В.С. БойкоМіський/олова /
Онук В.В. ; ' У : : В І ДО , А /



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

від « 28 » травня 2019 року №1913

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди 
в межах населеного пункту терміном на 
49 (сорок дев'ять) років для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. Лосятинська, 14а, в м. Почаїв

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 34. гр. Чорнобая В.В. 
за вх. № 466 від 10.05.2019р. відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123, 124 Земельного кодексу 
України, ЗУ «Про оренду землі», ст.50 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 Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА^:

1. Надати дозвіл ФОП Чорнобаю Віктору Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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 на 
умовах оренди, терміном на 49 (сорок дев'ять) років, орієнтовною площею 0,0956 га, в 
межах населеного пункту, що розташована за адресою: м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
14а.

2. ФОП Чорнобаю Віктору Васильовичу замовити та розробити проект' землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у проектній організації, яка має ліцензію на 
проведення робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у 
встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівнииттв^земельних відносин, та охорони навколишнього 
природного середовища? ’-. /б,

<'Z ',s - ■- -
Міський голЫа "   В.С. Бойко
Онук в.в, ' ; сг- 7 / ' h ? л


