
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ 

Рішення

«31» жовтня 2019 року №2107

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 14 та 23 Бюджетного Кодексу 
України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 01 березня 2019 року № 
1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік»), згідно з 
додатком 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 75901 гривня за рахунок 
перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення);

зміни видатків спеціального фонду в сумі 150581 гривня за 
рахунок:

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року, переданого із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 226482 гривні;

перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення) - 75901 
гривня.

3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році (додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 01 
березня 2019 року № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 
рік»), згідно з додатком 3.

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



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

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 31 жовтня 2019 року № 2107

(грн)

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -150 581 150 581 150 581
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -150 581 150 581 150 581
Всього за типом кредитора -150 581 150 581 150 581

600000 Фінансування за активними операціями
-150 581 150 581 150 581

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-150 581 150 581 150 581
Всього за типом боргового 
зобов’язання -150 581 150 581 150 581

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № 2
до рішення Почаїаської міської ради 

ВІД 31 жовтня 2019 року № 2107

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ 

/ 
ТКВКБМС 

2

Код 
ФКВКБЗ

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

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 1G

0100000 Почаївська міська рада (головний розпорядник) 87100 87100 107100 0 0 243482 0 0 0 243482 243482 330582

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 87100 87100 107100 0 0 243482 0 0 0 243482 243482 330582

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

107100 107100 107100 0 0 0 0 0 0 0 0 107100

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоровя 0 0 0 0 0 -4637 0 0 0 -4637 -4637 -4637

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -20000 -20000 0 0 0 20000 0 0 0 20000 20000 0

0117362 7362 0490 Забезпечення діяльності бібліотек 0 0 0 0 0 228119 0 0 0 228119 228119 228119

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) -11199 -11199 -107100 0 0 -92901 0 0 0 -92901 -92901 -104100

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) -11199 -11199 -107100 0 0 -92901 0 0 0 -92901 -92901 -104100

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 136600 136600 136600 0 0 3000 0 0 0 3000 3000 139600

0611020 1020 0921

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

-288399 -288399 -384300 0 0 -95901 0 0 0 -95901 -95901 -384300

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позшкільними 
закладамиосвіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

119800 119800 119800 0 0 0 0 0 0 0 119800

0611100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

20800 20800 20800 0 0 0 0 0 0 0 0 20800

Всього і. 75901 75901 0 0 0 150581 0 0 0 150581 150581 226482

Секретар міської ради В.Я. Уйван



1

Додаток З 
до рішення Почаївеької міської ради 

від 31 жовтня 2019 року № 2 І 07

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
№)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджеіу/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків га кредитування місцевих 

бюджеті в

Назва об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 

початку' і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджегу розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000
Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

243 482

0110000
Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

243 482

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя Капітальні видатки -4 637

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 20 000

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури обєднаних 
територіальних громад

Капітальний ремонт вул. Колгоспна 
від вул. Шкільна до церкви 
Пресвятої Богородиці в с. Ст. Тараж

2019 рік 1 550 581 228 119 100

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївеької 
міської ради (головний розпорядник)

-92 901

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївеької 
міської ради (відповідальний виконавець)

-92 901

0611010 1010 0910 [ Іадання дошкільної освіти Капітальні видатки 3 000

0611020 1020 0921

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

Капітальний ремонт даху Опорного 
закладу Почаївська ЗОШ І-Ш сг.

2019 рік 1 567 982 -95 901 100

УСЬОГО 150 581

Секретар міської ради В. Я. У Йван



Додаток 4

до рішення Почаївської міської ради 

відЗІжовтня 2019 року№2107

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
мі сцепик 
бюджетів

Код 
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

11 ай мснуєан н я місцевої/регіональної 
програми

Дата і номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

-4 637 0 -4 637 -4 637

0110000
Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

-4 637 0 -4 637 -4 637

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоровя

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

Рішення Почаївської 
міської ради від 

01.03.2019 № 1742
-4 637 0 -4 637 -4 637

0 0

УСЬОГО -4 637 0 -4 637 -4 637

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2108

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

З метою проведення експертизи проекту Генерального плану міста Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області, керуючись Порядком розроблення 
та виконання місцевих цільових програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціального економічного розвитку , інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення сесії
Почаївської міської ради №2108 
від «31 » жовтня 2019 року

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

1. В паспорті програми:
1.1. в комірці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру «9 і 5.309» тис.грн. 

замінити на цифру «1025.309» тис.грн.
2. У розділі 5:

2.1 .У першому реченні першого абзацу цифру «915,309» тис. грн. замінити на цифру
«1025,309» тис. грн.

__ 2.2. Таблицю викласти у такій редакції:
Джерела фінансування Період виконання Програми та обсяг

ресурсів (тис.грн.)
2017рік 2018-2020 роки

Обсяг ресурсів, усього: 220,822 804,487
місцевий бюджет 220,822 729.987
державний бюджет - 74,500

3. У розділі 6. « Заходи програми»:
3.1. У таблиці «заходи Програми» напрям діяльності 2 « Розроблення генерального 

плану м.Почаїв» п.2.6 викласти у наступній редакції:

2.6. проведення 
експертизи 

генерального плану

2019-2020 Почаївська
міська рада

Місцевий бюджет 110,00

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2109

Про внесення змін до Програми 
«Організація свят та розвиток культури 
і мистецтв Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових
програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми « Організація свят та розвиток культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки» та викласти відповідні зміни згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціального економічного розвитку , інвестицій та бюджету.

Міський голова

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення сесії
Почаївської міської ради №2109 
від «31 » жовтня 2019 року

Зміни, що вносяться до Програми «Організація свят та розвиток культури і мистецтв 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

1, В паспорті програми:
1.1. в комірці що відповідає загальному обсягу фінансування цифру 

«352400» грн. замінити на цифру «323100»грн.
2. У розділі 5:

2.1 .У першому реченні першого абзацу цифру « 352400»грн. замінити на цифру 
«323100» грн.

2.2.Табли цю викласти у такій редакції: _____  _ ________
Джерела фінансування Період виконання Програми та 

обсяг ресурсів
Усього 
витрат на 
виконання 
програми

2019рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього: 140700 182400 323100
місцевий бюджет 140700 182400 323100
державний бюджет 0 0

3. У розділі 6 « Заходи програми» викласти в наступній редакції:

Назва 
напряму 

діяльносг 
і

1. Орга
нізація

і свят та
проведен

: ня
культури 
о- 
масових 

: заходів.
конкурсі
В

Перелік заходів Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансуван 

ня

Орієнтовні обсяги 
фінансування(грн)

Очікуваний 
результат

2019 2020

1.1. Організація 
свята та
вручення 
подарунків для 
дітей інвалідів та 
дітей-сирІт

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

2400 2600 Організовано 
свято та вручено 
подарунки

1.2.День села
Старий Тараж

2020 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

0 2600 Організація свята 
та концерту.

1.З.День
Соборності 
України

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

0 500 Організація свята 
(придбання 
квітів, букетів)

1.4. Концерт 
духовної пісні
« Різдвяні
передзвони»

2019-2020 
рік.

Виконавчий 
комітет

Місцевий 
бюджет

Не 
потребу 
є 
фінансу 
вання

Не 
потребу 
є 
фінансу 
вання

Організація 
концерту

1.5.Мітинг 
присвячений 
річниці T. 
Шевченка.

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

500 500 Проведення та 
організація 
концерту, та 
покладання 
квітів до 
пам’ятника поета

1.6.Конкурс 
читців поезій
Т. Шевченка»
Слово Кобзареве 
невмируще»

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Не 
потребу 
с 
фінансу 
вання

Не 
потребу 
€ 
фінансу 
вання

Організація 
конкурсу читців 
поезії

1.7.Відзначення 
Дня пам’яті та 
примирсння(

2019-2020 
рік.

[ Іочаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

1800 5000 Організація 
концерту, та 
проведення



Всього:

урочиста хода 
містом та мітинг 
біля могили 
невідомого 
солдата)

святкових 
заходів.

1.8.Святковий 
концерт до Дня 
матері

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Не 
потребу 
є 
фінансу 
вання

Не 
потребу 
є 
фінансу 
вання

Організація 
концерту

1.9,День міста
Почаєва

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

135000 160000 Організація 
святкового 
концерту, 
культурно- 
розважальної 
програми

1.1О.Відзначення 
Дня рибалки у 
селі Старий 
Тарах

2020 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

0 6000 Організація 
святкових 
заходів.

1.1 1 Урочистості 
та святковий 
концерт до Дня 
державного 
прапора України 
та Дня 
незалежності 
України

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

500 2000 Організація 
святкових 
заходів

1 і 2. Конкурс 
виконавців 
української 
естрадної пісні
« Почаївські 

ДЗВІНОЧКИ);

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

0 2700 Організація 
конкурсу та 
вручення призів.

1.13. Святковий 
концерт до Дня 
захисника 
України.

2019-2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Не 
потребу 
є 
фінансу 
вання

Не 
потребу 
є 
фінансу 
вання

Організація 
святкового 
концерту

1.14.Заходи з 
відзначення Дня 
пам’яті жертв 
голодомору

2019-2020
рік

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

500 500 Проведення 
траурного 
мітингу та 
поминальної 
панахиди 
жертвам 
голодоморів і 
політичних 
репресій.

140700 182400

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31 » жовтня 2019 року №2110

Про внесення змін до Програми 
«Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки» 

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих
цільових програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми « Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки» 
та викласти відповідні зміни згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціального економічного розвитку , інвестицій та 
бюджету.

Міський голова 
Чубик А.В.

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії
Почаївської міської ради №2110 
від « 31 » жовтня 2019 року

Зміни, що вносяться до Програми « Розвиток фізичної культури і спорту Почаївської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

1. В паспорті програми:
1.1. в комірні. Що відповідає загальному обсягу фінансування цифру

« 103040» грн. замінити на цифру «28350»грн.;
1.2. в клітинці, що визначає відповідального виконавця програми, після слів « 

Почаївська міська рада» доповнити наступними словами: « Відділ освіти молоді та 
спорту Почаївської міської ради.
2. У розділі 5:

2.1 .У першому реченні першого абзацу цифру « 103040» грн. замінити на цифру 
«28350» грн.

2.2. Таблицю викласти у такій редакції:______ __
Джерела фінансування Період виконання Програми та 

обсяг ресурсів
Усього 
витрат на 
виконання
програми

2019рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього: 10700 17650 28350
місцевий бюджет 10700 17650 28350
державний бюджет - 0 і

3. У розділі 6 « Заходи програми» викласти в наступній редакції:

№ Найменування 
заходу

Виконавець Джерела 
фінансування

Термін 
виконання

Прогнозні обсяги 
фінансування

Очікувані 
результати

2019 2020

1. Велопробіг
« Веломандрики »

Почаївська 
міська рада, 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2019-2020
рік

2400 . 2600 Організація 
велопробігу та 
вручення 
призів

2. ї'урнір з
волейболу «Кубок 
пам’яті
Циганюка»

Почаївська 
міська рада, 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2019-2020
рік

1000 1000 Організація 
турніру 
вручення 
нагород

3. Відкритий І етап 
Всеукраїнської 
дитячо-юнацької, 
військово- 
патріотичної гри 
«Сокіл»( Джура»)

Почаївська 
міська рада, 
відділ освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2019-2020 
рік.

4500 5500 Організація 
військово- 
патріотичної 
гри «Сокіл»
(« Джура»),вруч 
ення медалей 
та кубків

4.

____

Чемпіона*]
Кременецької’» 
району з футболу

Почаївська 
міська рада,

Місцевий 
бюджет

2019-2020
рік

0 4500 Організація 
перевезення 
футбольної



відділ освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївеької 
міської ради

і І команди для 
участі в
чемпіонаті.

5. Відкритий 
чемпіонат м.
Почаєва з шахів 
серед дівчат до 14 
років « Шахова 
королева»

Почаївська 
міська рада, 
відділ освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївеької 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2019-2020 
рік.

1400 1600 Організація 
чемпіонату з 
шахів та
вручення 
призів та кубків

6. Відкритий 
чемпіонат м.
Почаєва з шахів 
серед юнаків до 14 
років
«Шаховий
десант»

Почаївська 
міська рада, 
відділ освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївеької 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2019-2020 
рік.

1400. 1600 Організація 
чемпіонату з 
шахів та
вручення 
кубків,призів

7, Чемпіонат 
Кременецького 
району з
волейболу

Почаївська 
міська рада, 
відділ освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївеької 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2019-2020
Р-

0 850 Організація 
турніру та
вручення 
медалей, кубків 
та призів

Всього 10700 17650

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2111

Про внесення змін до Програми 
«Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 
роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових
програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених 
верств населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки» та викласти відповідні зміни згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціального економічного розвитку * інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення сесії 
Почаївської міської ради №2111 
від «31 » жовтня 2019 року

Зміни, що вносяться до Програми « Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

1. В паспорті програми:
1.1. в комірці. Що відповідає загальному обсягу фінансування цифру

« 245000» грн. замінити на цифру «267500»грн.
2. У розділі 4:

2.1. У першому реченні першого абзацу цифру « 245000 » грн. замінити на цифру 
«267500» грн.

2.2. Абзац 2 викласти у такій редакції:
« Обсяг фінансування на 2019 рік становить143500 грн.»
2.3. Таблицю викласти у такій редакції:

Джерела фінансування Період виконання Програми та 
обсяг ресурсів

Усього 
витрат на 
виконання 
програми

2019рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього: 143500 124000 267500
місцевий бюджет 143500 124000
державний бюджет - 0

3. У розділі 6 « Заходи програми»:

Назва 
напряму 
діяльнос 
ті

Перелік заходів Строк 
викона 
ння 
заходу

Виконав 
ці

Джерел 
а 
фінансу 
вання

Орієнтовні 
обсяги 
фінансування

Очіку 
ваний 
резул 
ьтат2019 2020

1 .Надан 
ня 
соціальн 
их 
послуг у 
вигляді 
додатко 
вих 
соціальн 
их 
гарантій

1.1 .Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги:

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

1.1.1 .малозабезпе 
ченим верствам 
населення

2019- 
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

11500 15000 Нада 
ння
53 
допо 
моги

1.1.2. допомога у 
разі перебування 
у лікувальному 
закладі.

2019- 
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

42000 30000 Нада 
ння
72 
допо 
моги

1.1.3. допомога у 
разі тяжкої( 
довготривалої 
)хвороби.

2019- 
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

48000 32000 Нада 
ння
40 
допо 
мог



1.1.4.допомога 
постраждалим 
від стихійного 
лиха.

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

6000 6000 Нада 
ння 6 
допо 
мог

1.2. Надання 
матеріальної 
допомоги на 
поховання 
непрацюючих 
громадян.

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

30000 30000 Нада 
ння
22
допо 
моги

1.3.Надання 
матеріальної 
допомоги 
учасникам АТО

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

6000 11000 Нада 
ння
18
допо 
моги

Всього:
L____ ..

14350
0

124000

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2112

Про звернення до
Міністерства культури, молоді та спорту 
та Кременецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповідника

З метою забезпечення розвитку та утримання Почаївського історико- 
художнього музею, збереження історичних та музейних експонатів, 
керуючись п. 22 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Міністерства культури, молоді та спорту та 
Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного 
заповідника з пропозицією щодо передачі установи «Почаївський 
історико-художній музей» під юрисдикцію та управління 
Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного 
заповідника, (звернення додається).

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

Міський голова

Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «31 » жовтня 2019 року №2113

Про затвердження звіту
про виконання Програми щодо
забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на 
території Почаївеької міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2019 роки» за 2019 р.

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївеької міської ради №792 
від 12.04.2017 року , заслухавши звіт про використання паливно- мастильних 
матеріалів Кременецьким ОМВК за період з 20.07.2019 по 30.09.2019 року згідно 
Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на території 
Почаївеької міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки», 
керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про використання паливно-мастильних матеріалів 
Кременецьким ОМВК за період з 20.07.2019 по 30.09.2019 року, переданих 
Почаївською міською радою Кременецькому ОМВК для реалізації заходів 
Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на 
території Почаївеької міської об’єднаної територіальної громади на 2018- 
2019 роки , згідно з додатком 1.

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

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А. В.



Додаток 1
До рішення міської ради 

під « » жовтня 2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ 

К Р Е М Е Н Е ІД Б К И Й 
ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 

В 1 Й Є 1> к о в и й 
К о VI Г С Л Р 1 А Т

І ЕРЇ1011ІЛБСБКОЇ ОБЛАСТІ 
в у л. К о ц і о б и 11 с ь ко го 5: 

Кременець, 47000 
тсл.(03546)2-19-64 

E-mail:
Р ЗА17. .L2L J101' 1 zon-tJi') Тім 
Код ЄДР1 ІОУ 0983 1300

03. 10. 2019 №2109

Голові Почаївської міської ради

м. Почаїв

Надсилаю на Вашу адресу звід про використанню наливпо-мастильних 
матеріалів Кременецьким ОМВК за період з 20.07.2019 року по 30.09.2019 року:

відомість видачі паливно-мастильних матеріалів за період з 20.07.2019 
року но 30.09.201 9 року за вих. № 1 958 від 30.09.2019 року - па 3 гірк.;

- акт списання паливно-мастильних матеріалів за період з 20.07.2019 року по 
30.09.20 J 9 року за вих. № 2070 від 30.09.2019 року - на 1 арк.

Віііськовий комісар
Кременецького об'єднаного місідздю військового крлшнарїату 

zC //
підполковник ІО, ФЕІЦГНКО



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Військовий комісар

Кременецького об’єднаного жєйкб'п) військового комісаріату

' М фшшпкопідполковник
■Ж. ,<’.2019

/У АКТ
списання паливо - мастильних матеріалів 

виданих на проведення заходів 
агітаційно ~ рекламної та агітаційно - вербувальної роботи,;

щодо відбору громадян і доставки кандидатів на військову службу за контрактом 
та військовозобов’язаних на навчальні збори 
до навчальних центрів та військових частин

в період з 20.07.19 по 30.09.19 року ’*;■

На Підсіаві наказу військового комісара Кременецького об’єднаного'’-’міського 
військового комісаріату від 26.12.2018 року № 43, комісія в складі, голови комісії: заступника 
військового комісара - начальника мобілізаційного відділення, майора Р. ХОМИЧ та членів 
комісії: начальника служби захисту інформації, сержанта Ю. ЧОРНОЗУБА, відповідального 
виконавця мобілізаційного відділення, старшого сержанта І. ОСТРОГО та головного 
спеціаліста відділення комплектування, державного службовця В. КОЗАЧУКА перевірила 
відаовідність виданих галонів паливо-мастильїіих матеріалів до книги обліку та відомостей 
вишин НММ. в результаті перевірки встановлено, що кількість ПММ по виданим талонам 
відповідає книзі обліку та відомості видачі ПММ, а прямий розхід ПММ виданий на 
автомобільну техніку, яка забезпечувала заходи агітаційно - рекламної та агітаційно -- 
вербувальної роботи, щодо відбору громадян і доставки кандидатів на військову службу за 
контрактом та військовозобов’язаних на навчальні збори до навчальних центрів та військових 
частин в період з 20.07.19 по 25.09.19 року використано:

Ді 1- 769 (сімсот шістдесят дев’ять) літрів

Па залишку станом на 30.09.2019 року знаходиться: 
ДП - 0 літрів

Додаток: Відомість видачі ПММ №с$$від 9

Голова комісії:

Заступник військового комісара- 

начальника мобілізаційного відділення

Ч. ієни комісії:

Начальник служб захисту інформації

Відповідальний виконавець

мобілізаційного відділення

Головний спеціаліст

відділення комплектування

/ /
(Д і. острий
/ z

держ. служо /КОЗАЧУК



ЗЛТВЕРДХ > і1 г
Військовий комісар .^У'' -
Кременецько: п об’єднаного місіжето.рдйськового ксмісаріатм 
підполковник . /у/'^ ' ~ Ю.ФЕЩЕНКО
« ;-Ф'» г/ - • lEZO-l-R-pmvy'/E7'' -

ВІДОМІСТЬ
видач; паливо - мастильних матеріалів 

на проведення заходів агітаційно - рекламної та агітаційно - вербувальної роботи, 
щодо відбору громадян і доставки кандидатів на військову службу за контрактом 

та військовозобов’язаних на навчальні збори до навчальних центрів та військових частин 
в період з 20.07.19 по 30.09.19 року

Почаївська міська рада

Акт прийому-передачі паливо мастильних матеріалів від 31.07.19 № 1

№
з/п Марка машини Проведені заходи Підстава Видано 

ПММ
Дата 

видачі
Військове звання та 
прізвище особи, яка 

отримала ПММ
Особистий 

підпис

1

Reno Megane
д.н. ВО 6202 ВМ

Оповіщення, розшук та 
доставка 

військовозобов’язаних на 
навчальні збори до НЛСВ 

м. Львів

Наказ 
вк омвк 

від 24.07.19
Яе 106 п. 1

ДГІ - 70 л. 24.07.19 Старший лейтенант
МЕН'ІИНСЬКИЙ

k

2

Peugeot Partner
ВО 3880 ВО

Відправка кандидатів на 
військову службу за 

контрактом у ВЧ А1994 
м. Дубно

Наказ 
ВК ОМВК 
від 25.07.19
№ 107 m2

ДП~ 15 л. 25.07.19 Старший прапорщик 
БОНЧИК

------------------------------------- _уі

3 Renauilt Kan goo
д.н. BK4780 BK

Відправка кандидатів на 
військову службу за 

контрактом у ВЧ Л0704 
м. Васильків

Наказ 
ВК ОМВК 
від 25,07.19 
№ 107 п.З

ДП- 90 л. 25.07.19 Майор
ХОМИЧ //7



Peugeot Partner
BO 3880 BO

і.

ДГ1 - Оі ! 1 2.08.19 ' Лсйтсч.і!! і

КОНДРА і і< Чх

Виправка кандида і и. па 
і ■ і;' с ько в у с j і у >к 6 у и

Накат 
вк омвк

ки ірактом у ВЧ А 09 6 5 від 12.08.19
м. Десна Кр 110 і к 1

Ви іравка кандидат, в на Наказ ДП- 10 ш 13.08.19 Лейтенант
НІ йськову службу о вк омвк КОНДРАТЮК і

кеш тра ктом у В Ч А ?.7 5 5 від 1 3.08.19 1
м. Дубно № 117 ml

Від іравка кандидатів на Наказ ДП - 1 0 л. 16.08.19 Старший прапорщик
в йськову службу за ВК омвк БОНЧИК

29.08.19

U контрактом у ВЧ A1 994 
м. Дубно

від 16.08.19
№ 118 п. 1

7
Fiat 'Про

д.н. ВО 2119 ВМ j

і

Відправка кандидатів на 
військову службу за 

контрактом у ВЧ А0994 
м. Київ

Наказ 
ВК ОМВК 
від 19.08.19 
№ 120 п.2

ДП-80 л.

8
Peugeot Partner 

ВО 3880 ВО
Відправка кандидатів на 

військову службу за 
контрактом у ВЧ А1994 

м. Дубно

Наказ 
ВК ОМВК 
від 19.08.19
№ 12011.3

ДП - 10 л.

9 Renauilt Kangoo
д.н. BK4780BK

Відправка кандидатів на 
військову службу за 

контрактом у ВЧ А2363 
м. Дубно

Наказ 
ВК ОМВК 
від 21.08.19
№ 122 п.З

ДП - 10 л.

10

Renauilt Kangoo 
д.н. BK 4780 BK

Оповіщення, розшук та 
доставка 

військовозобов’язаних на 
навчальні збори 

у ВЧ А0226 А0280 
м. Рівне

Наказ 
ВК ОМВК 
від 30.08.19 
№ 124 п.З

ДП- 105 л.

11

Reno Meganc 
д.н. BO 6202 BM

Оповіщення, розшук та 
доставка 

військовозобов’язаних на 
навчальні збори 

у ВЧ А7033 
м. Бучач

Наказ 
ВК ОМВК 

від 31.08.19 
№ 125 п.1

ДП-80 л. 30.08.19

Старший прапорщик 
БОНЧИК

j

Майор
ХОМИЧ

Старший лейтенант 
МЕНЧИИСЬКИЙ

Лейтенант 
КОНДРАТЮК

Майор
ХОМИЧ



15

12

Дії-60 л.Peugeot Ex pen Відправка кандидатів на Наказ
AM 0021 АР військову службу за ВК ОМВК

контрактом у ВЧ А2900 від 12.09.19
м. Жи гомир № 134 п. 1

Відправка кандидатів па Наказ і
Renauili Kangoo військову службу за ВК ОМВК І
д.н. ВК 4780 ВК !

Старший солдат 
ШВЕЦЬ

Майор
ХОМИЧ

Peugeot Partner
ВО 3880 ВО

контрактом у ВЧ Л2755 
м. Дубно _ 

Відправка кандидатів на 
військову службу за 

контрактом у ВЧ А0998 
м. Дворів______

Оповіщення, розшук 
призовників на строкову 

військову службу

від 18.09.19
> 137 п.2

Наказ 
ВКОМВК 

від 27.09.19 
№ 142 п.1 __

План відправок 
на призов 

ОСІНЬ 2019

ДП - 50 л.

ДП-20 л.

27.09.19

30.09.19

Лейтенант
КОНДРАТЮК

Старший лейтенант 
МЕН АРІЙСЬКИЙ

Оповіщення, розшук 
призовників на строкову 

військову службу
16

17
Fiat Тіро

д.н. ВО 2119 ВМ
Оповіщення, розшук 

призовників на строкову 
військову службу

18
Peugeot Expert
AM 0021 АР

Оповіщення, розшук 
призовників на строкову 

військову службу

ВСЬОГО ВИДАНО:
Дизельне пальне : ДП - 769 л.
На залишку: ДП - 0 л.

План відправок 
на призов 

ОСІНЬ 2019

План відправок 
на призов 

ОСІНЬ 2019

План відправок 
на призов 

ОСІНЬ 2019

Перевірив:
ТВ О Н ач ал ь н ика в і; ід ід е н нЮзабез печення
Кременецького об’єднаного міського військового комісаріату

ДП -20 л.

ДП - 20 л.

ДП - 19 л.

J

30.09.19

30.09.19

Старший прапорщик
ЬОІІЧИК

Лейтенант
КОНДРАТЮК

Старший солдат 
ШВЕЦЬ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року Xs <Т«У

Про дострокове розірвання 
договору оренди нерухомого 
майна від 01.12.2016р.

Відповідно до ч.2 ст. 27 Закону України «Про оренду державного і 
комунального майна», враховуючи договір оренди нерухомого майна від 
01.12.2016р., укладеного між Почаївською міською радою та ФО-П Шаховалом 
П.В. зареєстрованого в реєстрі за № 1455 та лист звернення ФО-П Шаховала П.В. 
від 24.10.2019р., керуючись ст. 26 Закону України про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у розірванні договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016 
року, за реєстровим №1455, укладений між Почаївською міською радою 
(орендодавець) та ФО-П Шаховалом Павлом Володимировичем (орендар), 
предметом якого виступає вбудоване нежитлове приміщення в 5-ти 
поверховому житловому будинку під склад-магазин(крім торгівлі 
піротехнічними матеріалами), або офісне приміщення, що розташоване за 
адресою: місто Почаїв, вулиця Возз’єднання, будинок 5, Кременецького 
району, Тернопільської області.

2. Для встановлення дійсного розміру компенсації за здійснені ФО-П 
Шаховалом П.В. невід’ємні поліпшення у вбудованому нежитловому 
приміщенні в 5-ти поверховому житловому будинку за адресою м. Почаїв, 
вул. Возз’єднання 5, провести процедуру встановлення та вартість 
невід’ємних поліпшень об’єкту оренди із залученням суб’єкта оціночної 
діяльності.

3. За результатом встановлення суб’єктом оціночної діяльності вартості 
невід’ємних поліпшень об’єкту оренди, розглянути питання про розмір 
відшкодування ФО-П Шаховалу П.В. невід’ємних поліпшень та джерело 
фінансування цих витрат.

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.

Міський голова В.С. БОЙКО
Замковський M.D.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №

Про розгляд подання 
Кременецької місцевої 
прокуратури ( в порядку статті 
65 Закону України « Про 
запобігання корупції»)

Розглянувши подання Кременецької місцевої прокуратури ( в порядку 
стаїті 65 Закону України «Про запобігання корупції») від 30.08.2019 року № 
21.31/2036 вих, 19, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності і етики, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Подання Кременецької місцевої прокуратури ( в порядку статті 65 
Закону України «Про запобігання корупції») від 30.08.2019 
року№21.31./ 2036 вих. 19 прийняти до відома.

2. Дане рішення направити Кременецькій місцевій прокуратурі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

Бондар Г.В.
Міський го В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31 »жовтня 2019 року

Про звернення депутатів
Почаївеької міської ради

№2116

Заслухавши звернення, яке замигав депутат Почаївеької міської ради 
Паляниця Тарас Михайлович до Президента України Зеленського В.О., 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприйняття нової 
редакції закону України «Про особливий статус Донбасу», так званої формули 
Штайнмаєра, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності та етики міської ради, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити текст звернення депутатів Почаївеької міської ради до 
Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів У країни.(Звернення додається).

2. Доручити виконавчому комітету Почаївеької міської ради надіслати 
звернення на адресу офісу Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету міністрів України,

3. Контроль за виконання рішення покласти на Постійну депутатську 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та 
етики.

f
В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2117

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки площею 0,3269 га 
для обслуговування братського корпусу №16 
в м. Почаїв по вул. Возз’єднання,8, 
Почаївській Свято-Успенській Лаврі

Розглянувши лист Почаївської Свято-Успснської Лаври від 13.05.2019 року за №30/Н, 
керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 29.03.2019 року 
по справі №500/321/19, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Почаївській Свято-Успенській Лаврі проект землеустрою щодо відведення 
в постійне користування земельної ділянки площею 0,3269 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1807 для обслуговування братського корпусу №16 в м. Почаїв по 
вул. Возз’єднання, 8, землі житлової та громадської забудови, для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

2. Передати Почаївській Свято-Успенській Лаврі (код ЄДРПОУ:14035189) на праві 
постійного користування земельну ділянку площею 0,3269 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1807 для обслуговування братського корпусу №16 в м. Почаїв по 
вул. Возз’єднання,8.

3. Зобов’язати Почаївську Свято-Успенську Лавру зареєструвати речові права на 
земельну ділянку, вказану у п.п.1,2 даного рішення, у встановленому законодавством 
порядку.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2118

Про перенесення проекту рішення
«Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки площею 1,8040 га 
для обслуговування братського корпусу №18 
в м. Почаїв по вул. Возз’єднання,8, 
Почаївській Свято-Успенській Лаврі»

Розглянувши лист Почаївської Свято-Успенської Лаври від 13.05.2019 року за№30/Н, 
керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 29.03.2019 року 
по справі №500/321/19, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Перенести розгляд проекту «Про затвердження Почаївській Свято-Успснській Лаврі 
проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 
площею 1,8040 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1806 для 
обслуговування братського корпусу №18 в м. Почаїв по вул. Возз’єднання, 8, землі 
житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій».

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

/X 'Г

/

Міський
Онук В.В. !/ ?

1І У і 
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В.С.Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року №2119

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. Шевченка, 18, гр. Притула Л.І.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул, Шевченка, 18, гр. Притули Л.І., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 18, 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. Притулі Людмилі Іванівні 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. Шевченка, 18, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року № 2120

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1152 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Притула Л.1.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Шевченка, 18 , гр. Притули Л.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
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. Притулі Людмилі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1152 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не наданих у 
власність або користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

ОлсйііІк М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31 » жовтня 2019 року №2121

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,5236 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Притула Л.І.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Шевченка, 18, гр. Притули Л.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
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. Притулі Людмилі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5236 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не наданих’ у 
власність або користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2122

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,2173 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. Шевченка, гр. Пригула Л.І.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Шевченка, 18, гр. Притули Л.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. 
Шевченка, 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. Притулі Людмилі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2173 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Шевченка, за рахунок земель 
не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. ’■*

ОлейнІк М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2123

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. Гайова, ЗО, гр. Андріюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, ЗО, гр. Андріюка В.В,, який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 30, 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. Андріюку Валерію Володимировичу 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. Гайова, 30, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

МІСЬКИЙ голов

2. Контроль за викона 
містобудування, бу 
середовища.

щйт^дюкласги на постійну депутатську комісію з питань 
вэдносин та охорони навколишнього природного

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року №2124

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м, Почаїв, 
вул. Старотаразька, 44а, гр. Бідюк M.L

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 14, гр. Бідюк М.І., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 44а, 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. Бідюк Марії Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 44а, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

МІСЬКИЙ голо

2. Контроль за виконанням ддікдггрішешія покласти на постійну депутатську комісію з питань
містобудування, будівр0£1д£& зеМеф^ " відносин та охорони навколишнього природного
середовища.

В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року №2125

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0677 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Козацька, 16, гр. Магус А.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Козацька, 16, гр. Бідкж М.І., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 16, 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 4.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуюни 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. Магус Анжелі Павлівні на виготовлення технічної документації • із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0677 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 16, землі житлової та громадської забудови^ в 
межах населеного пункту.

МІСЬКИЙ голо

відносин та охорони навколишнього природного
2. Контроль за виконанням .^юіюріш.ення покласти на постійну депутатську комісію з питань

містобудування, будів
середовища.

В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№2126 .від «31» жовтня 2019 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою ’ 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0842 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна, 5, гр. Рибчичу О.Й.

Розглянувши заяву жителя с. Ільник, Турківського р-ну., Львівської обл. гр. Рибчича О.Й., 
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. Гагаріна, 5, 
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. Рибчичу Олександру Иосифовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0842 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 5, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

МІСЬКИЙ голо^
Онук В.В.

2. Контроль за виконанням дацаго._рцікліня покласти на постійну депутатську комісію з питань
містобудування, будів відносин та охорони навколишнього природного
середовища. ,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2127

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. Гайова, 32, гр. Романюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 32, гр. Романюка А.В., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 32, 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 «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. Романюку Андрію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 32, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

д- 
С

Міський голова^ В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року №2128

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 14, гр. Романюку В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 14, гр. Романюка 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. Бригадна, 14, 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. Романюку Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної документації 
Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 14, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконання 
містобудування, будівіІ 
середовища. /7^

я покласти на постійну депутатську комісію з питань 
відносин та охорони навколишнього природного

т У л-
МІСЬКИЙ голові
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2129

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0737 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. С. Крушельницької, 23, гр. Синишин Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. С. Крушельницької. 23, гр. Синишин Л.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. С. Крушельницької, 23, 
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. Синишин Ларисі Миколаївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0737 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель І споруд в м. Почаїв, вул. С. Крушельницької, 23, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням дцн 
містобудування, бу р
середовища.

Міський голова J “її о С

покласти на постійну депутатську комісію з питань 
^відносин та охорони навколишнього природного

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31» жовтня 2019 року № 2130

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. Озерна, 38, гр. Струкалу Я.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Озерна, 14, гр. Струкала Я.І., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. КомДрин, вул. Озерна, 38, 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. Струкалу Ярославу Ігоровичу 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. Озерна, 38, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2132

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0816 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Андріюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, ЗО, гр. Андріюка В.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Гайова, 
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 чД 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. Андріюку Валерію Володимировичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0816 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за викон 
питань містобу 
природного се

Міський го.^р^а

Онук В.В.

гр рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
ва, земельних відносин та охорони навколишнього

Z

4VI

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року Xs 2133

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0403 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Бідюк М.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 14 , гр, Бідюк М.І., 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 щі 
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. Бідюк Марії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0403 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 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 містобудуваг^^^удід^^^а, земельних відносин та охорони навколишнього

Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року № 2134

Про надання дозволу на виготовлення
детального плану території
земельної ділянки площею 0,1000 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Онук К.В,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Крушельницької, 25, гр. Онук К.В., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Промислова, 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, и.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. Надати дозвіл гр. Онук Катерині Василівні на виготовлення детального плану 

території земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території — ІІочаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території 
- гр. Онук Катерину Василівну.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення,-

3. Гр. Онук Катерину Василівну згідно чинного законодавства визначити ліцензовану 
проектну організацію - розробника детального плану території для укладення 
відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань 
містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погрдженущ. установленому законодавством порядку документацію,

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2135

Про надання дозволу Почаївській міській раді 
на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо розподілу земельної ділянки
в м. Почаїв по вул. Банкова, 3.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 35 
ст.50 Закону України «Про землеустрій»,ст. 12, 19, 122 Земельного Кодексу України, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
І

1. Перенести розгляд проекту щодо надання дозволу Почаївській міській раді на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
загальною площею 0,1659 га в м. Почаїв по вул. Банкова, 3.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31 » жовтня 2019 року № 2136

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, гр. Басюку Б.Р.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, гр. Басюка Б.Р., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, 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. Басюку Борису Романовичу технічну документацію із землсустррю 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2384 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Стельмащука, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Басюку Борису Романовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02: 001:2384 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Стельмащука, 16.

3.

4.

Зобов’язати гр. Басюка Бориса Романовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за викоурйщ 

 

питань містобу^іан 

 

природного се^ё^ой

пення покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

І

Міський голойа
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року № 2137

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, 46, гр. Дубилку В.П.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 93, гр. Дубилка В.П., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, 46, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, гі.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. Дубилку Василю Петровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2233 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 46, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дубилку Василю Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02: 001:2233 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 46.

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

Контроль за виконшиійкГда 
питань містобудм^ада^_ 
природного сер^^&ї^аТ^^'^'

If д 
ї І О с

Міський голо:

ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

Z •

4.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2138

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, 44, гр. Дубилку Н.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шалівка, 44, гр. Дубилка Н.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 44, 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. Дубилку ІІазару Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2230 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 44, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дубилку Назару Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2230 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 44.

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

4. Контроль за викопану покласти на постійну депутатську комісію з
питань міс гобудувашіу? ^уцівшщт^^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного сере

1

Міський голова^ с
Онук В.В. \\

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року У» 2139

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 17, гр. Кривицькому М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 17, гр. Кременецького М.М., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановленая 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м, Почаїв, вул. 
Кременецька, 17, 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.Гст. 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. Кривицькому Миколі Микитовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2524 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

І

2. Передати гр, Кривицькому Миколі Микитовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2524 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 17.

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

4. Контроль за викоііанндмданрго рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місгобудуйа'ння,. б^іфі^Ц^ва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного

Міський голр^ І [
Онук В.В. U " ■

В.С.Бойко

г



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2140
F

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Юридика, 15, гр. Лящук Т.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 15, гр. Лящук Т.К., 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, Юридика, 15, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки -та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Лящук Тетяні Костянтинівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2402 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Юридика, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр, Лящук Тетяні Костянтинівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2402 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Юридика, 15.

3.

4.

Зобов’язати гр. Лящук Тетяну Костянтинівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за врікощщПдм дано^гр рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуду^шж р^ЩцбідЖ^емельїіих відносин та охорони навколишнього 
природного седадавйиїа;•-.

1І > £ г ь.
І! о ,

Міський голова"
Онук В.В.

\\

В.С. Бойко



№2141 ’

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0920 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 31а, гр. Михайлову MJ.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Наливайка, 31а, гр. Михайлова М.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 31а, 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. Михайлову Миколі Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0920 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2426 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Наливайка, 31а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Михайлову Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0920 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2426 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Наливайка, 31а.

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

4. Контроль за викон 
питань містобуду 
природного сер

f V * / і—__

^даноп^ пішення покласти на постійну депутатську комісію з 
_земельних відносин та охорони навколишнього

> и '
О с і

Міський головам е

ч о \
Онук B.B.

В.С. Бойко



від «31» жовтня 2019 року № 2142і

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею ОД000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Польова, 4, гр. Петровському В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловського, 16, гр. Петровського 
В.І., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва' та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Польова, 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. Петровському Володимиру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2429 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Польова, 4, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Петровському Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2429' для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Польова, 4.

3. Зобов’язати гр. Петровського Володимира Івановича зареєструвати речові права Па 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконі^п^ дащірд  рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуМ^^^-бу^вфйп^,' земельних відносин та охорони навколишнього 
природного

II о 9
! с '■Міський голова

Онук В.В.

4.

В.С.Бойко



від « 31 » жовтня 2019 року №2143

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Макаренка, 40, гр. Романюк Т.І.

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Романюк Тетяні Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1773 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 40, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Романюк Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 Та за кадастровим номером 6123410500:02:001: 1773 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Макаренка, 40.

3. Зобов’язати гр. Романюк Тетяну Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконапцям-даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуду^Йц^Т^^івй^Ф^І^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного ССруДСЙЩГІЩ' —

г-
Міський голова |

Онук В.В, V, у„

X

В.С, Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року № 2144

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 29, гр. Левка П.О., 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, Левку Петру Омеляновичу 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 
6123410500:02:001:3260 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2.

3.

Зобов’язати гр. Левка Петра Омеляновича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п. 1 даного рішення.

Контроль за BHKOiiaHnxM'aayblS /ри 
питань міс
природного ссреДори

Міський голова\1
Онук В.В. V

ення покласти на постійну депутатську комісію з 
.Д&рмельних відносин та охорони навколишнього
'О /■

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року № 2145

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0269 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Кривицькому М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 17, гр. Кривицького М.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. Кривицькому Миколі Микитовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0269 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2528 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Кременецька, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. ’

2. Передати гр. Кривицькому Миколі Микитовичу і безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0269 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2528 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька. f

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

4. Контроль за виконанням даного рйцення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуд^^^ібу^вцяйтва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного

Міський голо
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року № 2146

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,0613 га
для ведення особистого селянського господарства 
в м, Почаїв, вул. Стельмащука, гр. Басюку Б.Р.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул, Стельмащука, 16, гр. Басюка Б.Р., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 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. Басюку Борису Романовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0613 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2465 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Стельмащука, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Басюку Борису Романовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0613 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2465 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука.

3. Зобов’язати гр. Басюка Бориса Романовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконану 
питань містобуду 
природного середо^й

мдатгргОгрщіенпя покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

Міський голов
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року Хе 2147

Про затвердження детального плану 
території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1425 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Чайковського, 7 гр. Чорнобай К.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 5а , гр. Чорнобай К.В., яка 
просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки, із земель для ведення особистого селянського господарства в землі ДДЯ 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у м. Почаїв, вул. Чайковського 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 па 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. Чорнобай Катерині Василівні детальний план території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1425 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3864 у м. Почаїв, вул. Чайковського, 7, землі житлової(та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанняуц^анрго рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року № 2148

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0956 га 
для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі та передачу в оренду терміном на 5 років 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 14а,
ФОП Чорнобаю В.В.

Розглянувши заяву ФОП Чорнобая В.В. за вх. № 908 від 20.09.2019 р., відповідно 
до ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » ст. 33 Закону України 
« Про оренду землі », ст. 12,93, 123, 124 Земельного кодексу України , враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ФОН Чорнобаю Віктору Васильовичу проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0956 га в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі за адресою: Тернопільська область Кременецький район, м. Почаїв, вул. 
Лосятинська, 14а (в межах населеного пункту).

2. Передати ФОП Чорнобаю Віктору Васильовичу (Ідентифікаційний номер 2014210719) в 
оренду земельну ділянку площею 0,0956 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3240, яка знаходиться за адресою: Тернопільська область 
Кременецький район, м. Почаїв, вул. Лосятинська, 14а, терміном на 5 років для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

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

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

5. Рекомендувати орендарю використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, 
з дотриманням вимог статті 96,103 Земельного кодексу України та інших нормативно - 
правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.

6. Контроль за викр^їаїїцям даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобуг^а^^^б^ів^йцї^, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сер™дци1дС -.. t. 'A

Міський голо
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2149

Про внесення змін до рішення №2035 
сорок шостої сесії сьомого скликання 
від 30.08.2019р.

Розглянувши заяву жителя Волинської обл., м. Ківерці, вул. Богуна, 14, гр. Халамейди В.Г., 
який просить внести зміни до рішення №2035 сорок шостої сесії сьомого скликання від 30.08.2019р. 
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Б.Хмельницького, 11, гр, Халамейді В.Г.» 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. Внести зміни до рішення №2035 сорок шостої сесії сьомого скликання від 30.08.2019р. «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. Б.Хмельницького, 11, гр. Халамейді В.Г.», виклавши перший пункт даного 
рішення у такій редакції:

Надати дозвіл гр. Халамейді Валерію Георгійовичу 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 щодо передачі земельної ділянки оренду в м. 
Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 11, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконання міного ріціення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, буді^іїщідіїД, зем^іїьщіх відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. /

її X \

МІСЬКИЙ ГОЛ
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 31 » жовтня 2019 року №2150

Про внесення змін до рішення №2057 
сорок шостої сесії сьомого скликання 
від 30.08.2019р,, гр. Халамейді В.Г.

Розглянувши заяву жителя Волинської обл., м. Ківерці, вул. Богуна, 14, гр. Халамейди 
В.Г., який просить внести зміни до рішення №2057 сорок шостої сесії сьомого скликання від 
30.08.2019р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки площею 0,0261 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького гр. Халамейді Валерію Георгійовичу», 
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. Внести зміни до рішення №2057 сорок шостої сесії сьомого скликання від 
30.08.2019р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення в оренду земельної ділянки площею 0,0261 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького гр. Халамейді Валерію 
Георгійовичу», виклавши перший пункт даного рішення у такій редакції:

Надати дозвіл гр. Халамейді Валерію Георгійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0261га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 11, за рахунок земель не наданих у власність або 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанн^?іГ^дого'грфі^іія покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^яР^удйЩгЙЦя^а^і^^ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовжМ? / -

у X / І

Міський голові В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» жовтня 2019 року № 2151

Про внесення змін до рішення № 2084 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 
(другого пленарного засідання) від 02.10.2019р.

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 12, 123, 124, 128 Земельного кодексу України, 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. Внести зміни до рішення сорок сьомої сесії сьомого скликання (другого пленарного 
засідання) №2084 від 02.10.2019р. «Про затвердження «Переліку земельних ділянок, 
які підлягають продажу на території Почаївської міської ОТГ», виклавши перший 
пункт даного рішення у такій редакції: ,
1.Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу на території Почаївської міської ОТГ, в тому числі
1.1. Земельні ділянки, що підлягають продажу на земельних торгах, згідно додатку Г.
1.2. Земельні ділянки, що підлягають продажу, та на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що належать фізичним або юридичним особам, згідно 
додатку 2.

Контроль за виконання^дапого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^^б^ДцніЙ^^^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссредоВф ’̂а.-Д

//> Z
Міський голову? / В.С. Бойко <
Онук В.В.

2.



Додаток 1 до рішення № 2151 
від 31 жовтня 2019р. сорок восьмої сесії

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок несільськогосподарського призначення

які підлягають продажу на земельних торгах

Додаток2 до рішення № 2151 
від 31 жовтня 2019р. сорок восьмої сесії

№ 
п/п

Кадастровий номер 
земельної ділянки Площа, га.

Місцезнаходження 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки ’

1 6123488200:01:001:2572 4,3240 с. Старий Тараж Землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 
власність або 

користування громадянам 
чи юридичним особам)

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

які підлягають продажу та обтяжепі об’єктами нерухомого майна

№ 
п/п

Кадастровий номер 
земельної ділянки Площа,

га.

Місцезнаходження 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

1 0,2376 м. Почаїв, вул. 
Радивилівська Для розміщення та 

експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд . 
підприємств переробної, 

машинобудівної, таk 
іншої промисловості'

2 6123410500:02:001:3886 0.0732 м. Почаїв, вул. 
Шевченка

3 6123410500:02:001:3885 0.2211 м. Почаїв, вул 
Шевченка

4 6123410500:02:001:3884 0.1659 м. Почаїв, вул. 
Шевченка

5 6123410500:02:001:3883 0.0167 м. Почаїв, вул. 
Шевченка

Секретар міської ради В.Я. Уйван
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «31 » жовтня 2019 року № 2152

Про розгляд звернення
Тернопільської обласної ради 
за № 06-965 від 25.09.2019 р.

Розглянувши звернення Тернопільської обласної ради за №06-965 від 25.09.2019 р. та, 
звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо продовження до 2025 року мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення, керуючись 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. Підтримати звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продовження до 
2025 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

2. Контроль за виконанням даного рішенн^дюкласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^шт^7^ -<' ■


