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УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку 
Почаївської ОТГ на 2016 рік

Заслухавши проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської ОТГ на 2016 рік, відповідно до ст. 143 Конституції 
України, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
сесія Почаївської міської ради

1 Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської ОТГ на 2016 рік. (додаток 1).

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Почаївської міської

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соц ївитку, інвестицій та бюджету.

від 12 квітня 2016 року №  )£5

ВИРІШИЛА:

ради.

/
Міський голові В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ ННЯ

від «12» квітня 2016 року №

Про затвердження угоди 
про передачу, приймання 
видатків іншої субвенції 
з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету

З метою здійснення соціального захисту та соціального забезпечення 
населення, на виконання вимог ст.З, 6 Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.89, 93, 101 Бюджетного кодексу України, сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити угоду про передачу, приймання видатків іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету 
для покриття витрат з відшкодування пільг на житлово-комунальні 
послуги для реабілітованих громадян Почаївської ОТГ.

2. Бухгалтерії Почаївської міської ради здійснити видатки згідно 
затвердженої угоди.

покласти на постійну комісію з 
інвестицій та бюджету.

А

3. Контроль за виконанням даного рішення 
питань соціально-економічного розвитку,

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«12» квітня 2016 року № 255

Про внесення змін до рішення сесії 
міської ради від 30.12.2015 р. №  27 
«Про міський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від 03.03.2016 року 
№ 114 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», та керуючись 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, пунктом 7, статті 78 Бюджетного Кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 
рік, по коду економічної класифікації доходів:

41033900 «Освітня субвенція з держбюджету місцевим бюджетам» 
173200 грн.

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського 
бюджету на 2016 рік на 173200 грн. за рахунок збільшення дохідної частини в 
тому числі :

2.1 Почаївська ЗОНІ І-ІІІ ступенів 151100 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа дитячий садок,

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»
151100 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» 151100 грн.

(Придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів -  18200 грн., Оснащення опорних закладів сучасною матеріально- 
технічною базою (засобами навчання, навчальними комп 'ютерними комплексами та 
мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій -132900 грн.)

2.2 Старотаразька ЗОШ І-ІІ ступенів 22100 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа дитячий садок,

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 
22100 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» 22100 грн.

(Придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів -  2700 грн., Оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною 
базою (засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним 
обладнанням,впровадження енергозберігаючих технологій -  19400 грн.)



3. Затвердити перерозподіл кошторисних призначень по КФК 070401 
«Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» загального 
фонду міського бюджету на 2016 рік:

зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 
на 3100 гривень;

збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2250 «Видатки на 
відрядження» на 3100 гривень.

4. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 26000 гривень за рахунок вільного залишку коштів:

4.1 Почаївська міська рада 26000 грн.
КФК 250380 «Інша субвенція» 16000 грн.
КЕКВ 2260 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

регіонів» 16000 грн.
(Управлінню соціального захисту населення Кременецької РДА для покриття 

витрат з відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги для реабілітованих 
громадян Почаївської ОТГ в сумі 16000 гривень).

КФК 250404 «Інші видатки» 10000 грн.
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 10000 грн.

5. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) на 2016 рік на 11300 гривень за рахунок вільного залишку 
коштів:

5.1 Почаївська міська рада
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

користування»
5.2 Почаївський комбінат комунальних підприємств

10000 грн. 
10000 грн.

довгострокового 
10000 грн. 
1300 грн.

КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів 
підприємницької діяльності» 1300 грн.

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» 1300 грн.

6. Затвердити профіцит загального фонду міського бюджету на 2016 рік 
в сумі 173200 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів 
до спеціального фонду (бюджету розвитку).

7. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік 
в сумі 173200 гривень, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

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

с

Міський голова В.С. БОЙКО
_ /1

Боцюк О.І. __
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 12 » квітня 2016 року №  £56
Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №1 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Драпалюку Сергію Васильовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Драпалюка Сергія Васильовича від 29.03.2016р. №258, щодо надання дозволу на приватизацію 
квартири №1 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського 
ККП і є комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити трикімнатну квартиру №1, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Драпалюку Сергію Васильовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №1 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

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

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального госншщрства та комунальної власності, промисловості,

/7
Міський голову В.С. БОЙКО

Максимчук С,Ди 

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 квітня 2016 року № $  Ь $

Про затвердження розпорядження 
міського голови №112 від 01.04.2016р.
«Про сплату адміністративного збору 
за надання адміністративних послуг 
з реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних 
осіб» виданого у міжсесійний період

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 11і Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг», враховуючи висновки і пропозиції 
депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити видане в міжсесійний період розпорядження Почаївського 
міського голови №112 від 01 квітня 2016р. «Про сплату адміністративного 
збору за надання адміністративних послуг з реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичних осіб»

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

/ І

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬІСА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 квітня 2016 року

Про затвердження передавального 
акту Старотаразької сільської ради

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст.107 
Цивільного Кодексу України, рішенням сесії Почаївської міської ради №2324 від 
07.08.2015р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи 
висновки і пропозиції депутатської комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Старотаразької сільської ради, 
Кременецького району до Почаївської міської ради Кременецького району 
згідно додатку 1.

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

Міський голова

Максимчук

І

В.С. БОЙКО

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від [ і  квітня 2016 року № $ 5 9

Про затвердження Положення про 
юридичний відділ виконавчого комітету 
Почаївської міської ради

Відповідно до ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постанови Кабінету Міністрів України №1040 від 26 листопада 
2008р. «Про затвердження загального положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 
установи та організації», сесія міської ради:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про юридичний відділ виконавчого комітету 
Почаївської міської ради (додаток № 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

У Йван В.Я. 'х.ч1 • 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 квітня 2016 року № й&0

Про розроблення генерального плану 
міста Почаїв, села Старий Тараж, 
села Комарин

З метою подальшого розвитку міста Почаєва, села Старий Тараж, села 
Комарин, забезпечення комплексного використання території, приймаючи до 
уваги регіональні та державні інтереси з метою приведення матеріалів 
Генеральних планів міста Почаїв, сіл Старий Тараж, Комарин до вимог ДБН Б. 1.1
15:2012 «Склад і зміст генерального плану населеного пункту», керуючись ст. 17 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

1. Розробити генеральний план міста Почаїв, села Старий Тараж, села 
Комарин із подальшим затвердженням на сесії Почаївської міської ради.

2. Доручити Почаївському міському голові укласти договір з суб'єктом 
господарювання, який має ліцензію на виконання відповідної містобудівної 
документації.

3. Повідомити через засоби масової інформації про початок розроблення 
генеральних планів міста Почаїв, села Старий Тараж, села Комарин

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

ВИРІШИЛА:

/
Міський голова / </<=

Максимчук

Новаковськ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 квітня 2016 року

Про затвердження граничних сум 
витрат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, 
комп’ютерів Почаївською міською радою 
на 2016 рік

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України №332 від 04.04.2001р. «Про 
граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних 
телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок державного бюджету» (зі змінами), сесія Почаївської 
міської ради .

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і 
утримання мобільних телефонів, комп’ютерів Почаївською міською радою 
на 2016 рік, згідно додатку 1.

2. Вважати затверджені граничні суми витрат призначені для придбання 
комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не 
окремих деталей (предметів).

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

Міський голова

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 квітня 2016 року № Ї&Х

Про зупинення нарахування 
індексації за оренду комунального 
майна з січня по грудень 2016р.

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.9 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік», сесія міської ради

1. Призупинити індексацію орендної плати за користування комунальним 
майном у 2016 році.

2. Нараховану орендну плату за грудень 2015 року (з урахуванням індексу за 
грудень 2015 року) застосовувати до договорів оренди комунального майна, 
укладених Почаївською міською радою з суб’єктами господарювання, із 
січня по грудень 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

/
Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчу

Новаковсы



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 квітня 2016 року

Про затвердження ситуаційної 
схеми орієнтовного розміщення 
тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності в 
центральній частині м.Почаїв

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою 
упорядкування роздрібної торгівлі в центральній частині міста, сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити ситуаційну схему орієнтовного розміщення тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльності в центральній частині м.Почаїв, 
згідно додатку 1.

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

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С

ЯНоваковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. 17 Вересня, 18 
гр. Немировській М.І.

№ №

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. 17 Вересня, 18 гр. 
Немировської М.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, 107, 
118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А  :

1. Дати дозвіл гр. Немировській Марії Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 
0,6282 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин за 
рахунок земель попереднього землекористувача, померлого Немировського 
Андрія Івановича, які були надані йому в користування для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
Почаївської міської ради Олейніка М.Г.

и

Олейнік М.Г. (у
Новаковська І.Ю. \



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна гр. СтрукалоуМ.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв , вул. Верхня, 6 гр. Струкала М.Я., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с.Старий Тараж, вул.Колгоспна, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст.21 
Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Струкалу Миколі Яковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,4682 га в с. 
Старий Тараж, вул. Колгоспна.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради Олейніка М.Г.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, 48 
гр. Городинській А.П.

№  £ 6 6

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, 48 гр. 
Городинської А.П., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Ватутіна, 48, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», п.4 ст. 25 Цивільного 
кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Городинській Антоніні Петрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, 48.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
Почаївської міської ради Олейціка Ч.І .

\

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г. с
Новаковська І.Ю. ^



1

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж гр. Рощинській А.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 60 гр. Рощинської А.І., 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та 
передати дані ділянки у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний 
земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Рощинській Аллі Іванівні проект землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність площею 0,2105 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж за кадастровим номером 6123488200:02:001:0467 землі 
сільськогосподарського призначення та 0,6590 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж за кадастровим номером 6123488200:02:001:0466 землі 
сільськогосподарського призначення,

2. Передати гр. Рощинській Аллі Іванівні у власність земельні ділянкі площею 0,2105 га 
та 0,6590 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради Олейніка М.Г. -,

Міський голова 1 В.С. Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю.

✓ 7 П



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин гр. Сіморі Т.І.

Від 12 квітня 2016 року

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 2 гр. Сімори Т.І., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин та передати дану ділянку 
у власність, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125.126,186 Земельного кодексу України, 
ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.253акону України 
"Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону 
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сіморі Тарасу Івановичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,7109 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин за кадастровим номером 6123488200:02:001:0234 землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Вилучити в гр. Сімори Івана Макаровича з користування земельну ділянку площею 
0,7109 га.

3. Передати гр. Сіморі Тарасу Івановичу у власність земельну ділянку площею 0,7109 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин.

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради Олейніка М.Г.

ґ
Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с. Старий Тараж, 
вул. Молодіжна, 41 гр. Сіморі О.М.

Від 12 квітня 2016 року

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 41 гр. Сімори
О.М., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд с. 
Старий Тараж, вул. Молодіжна, 41 та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

ВИР І ШИЛА:

1. Затвердити гр. Сіморі Олександру Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0465 у с. 
Старий Тараж, вул. Молодіжна, 41 землі житлової та громадської забудови .

2. Передати гр. Сіморі Олександру Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 41

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення 
ради Олейніка М.Г.

ти на спеціаліста Почаївської міської

/7

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г. ^
Новаковська І.Ю. І

І/



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року №

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
вул. Молодіжна гр. Сіморі О.М.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 41 гр. Сімори
О.М., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сіморі Олександру Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,4449 га для ведення особистого селянського господарства за 
кадастровим номером 6123488200:02:001:0464 в с.Старий Тараж, землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Сіморі Олександру Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,4449 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна

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

4. Контроль за виконанням д ' окласти на спеціаліста Почаївської міської

В И Р І Ш И Л А :

ради Олейніка М.Г.

/
В.С.Бойко

Олейнік М.Г. (
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № Л 7/'

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж гр. Сіморі О.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 41 гр. 
Сімори О.М., який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж та передати дану ділянку у власність, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125.126,186 Земельного кодексу України, 
ст. 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», Закону Україци «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сіморі Олександру Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,6254 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж за кадастровим 
номером 6123488200:02:001:2512 землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Сіморі Олександру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку площею 0,6254 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
Почаївської міської ради Олейніка М.Г.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю.

и



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № J

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна гр. Гоцкалюк З.А

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1 гр. 
Гоцкалюк З.А., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст.21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», п.4 ст.25 Цивільного 
кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Гоцкалюк Зінаїді Андріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,6052 в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
Почаївської міської ради Олейніка М.Г.

Міський голова В.С. Бойко
\ v v v  w ✓  / а  і

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю. і

а



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № і  ¥3

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1 
гр. Гоцкалюк 3. А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1 гр. 
Гоцкалюк З.А., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських.будівель і споруд в с. Старий Тараж вул. 
Колгоспна, 1, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», ст.21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», п.4 ст. 25 Цивільного 
кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Гоцкалюк Зінаїді Андріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
Почаївської міської ради ОлеГініка \

Міський голова

Олейнік М.Г.
Новаковська І .Ю .___ _

* О

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради № 238 
від 23.02.2016 року на ім’я 
Синішина М.П.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Чараєва, 54 гр. Синішина 
М.П., який просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 
238 від 23.02.2016 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Тараж, вул. Колгоспна» уточнивши площу земельної ділянки , 
керуючись ст.12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

23.02.2016 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Тараж, вул. Колгоспна на ім’я Синішина М.П.», змінивши площу 
земельної ділянки із 0,1500 га на площу 0,2000 га.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
Почаївської міської ради ( -

В И Р І Ш И Л А  :

1. Внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 238 від

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) в с. Комарин, 
вул. Шевченка, 22 гр. Сороці Ю.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Шевченка, 22 гр. Сороки 
Ю.І., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд с. Комарин, вул. Шевченка, 22 та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити гр. Сороці Юрію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123488200:02:001:0209 у с. Комарин, вул. Шевченка, 22 землі 
житлової та громадської забудови.

2. Передати гр. Сороці Юрію Івановичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 22.

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

4. Контроль за вико{*ЗцйЙ\і даного  ̂рішення покласти на спеціаліста 
Почаївської міської ради/Ол^ййіка

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року
№ }У  6

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Березина, 68 
гр. Чиж С.А., гр. Чижу В.В. та гр. Чижу І.В.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Березина, 68 гр. Чиж С.А., гр. 
Чижа В.В. та гр. Чижа І.В., які просять надати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Березина, 68 у спільну сумісну власність, керуючись ст.12, 79, 107, 118, 120, 
121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», 
сесія Почаївської міської ради

1. Дати дозвіл гр. Чиж Світлані Аркадіївні, гр. Чижу Володимиру 
Віталійовичу, гр. Чижу Іллі Віталійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Березина, 68 у спільну сумісну власність.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Коза

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. (
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 68 гр. Чиж С.А., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, керуючись ст. 12, 79, 
107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Дати дозвіл гр. Чиж Світлані Аркадіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 
0,0212 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Березина за рахунок земель попереднього землекористувача, померлого 
Чижа Віталія Васильовича, які були надані йому в користування для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Березина в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.


