
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Віл « 16 »вересняЮІброку

Про передачу коштів 
і  Почаївсі.кого міського бюджету до 
Кременецькою районного бюджету

З метою методичного забезпечення навчального процесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах Почаївеької міської об’єднаної 
територіальної громади до кінця 2016 року, враховуючи рішення Почаївеької 
міської ради від 20.07.2016 року №439, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.89, 93, 101 Бюджетного кодексу 
України, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати до Кременецького районного бюджету кошти в сумі 20000
гри (двадцять тисяч грн) для фінансування районного відділу освіти для 
забезпечення ним делегованих повноважень в частинні методичного
забезпечення шкіл 1 Іочаївської міської об’єднаної територіальної громади.

2. Доручити міському голові Бойку 13.С. підписати угоду про передачу та
прийняття міжбюджетних трансфертів в сумі 20000 гри (двадцять тисяч грн.)до 
Кременецького районного бюджету для фінансування районного відділу освіти 
для забезпечення ним делегованих повноважень, в частині методичного
забезпечення шкіл Почаївеької міської об’єднаної територіальної громади.

3. Затвердити угоду про передачу та прийняття міжбюджетних 
трансфертів в сумі 20000 грн (двадцять тисяч гри.) до Кременецького
районною бюджету для фінансування районного відділу освіти для 
забезпечення ним делегованих повноважень, в частин і методичного
забезпечення шкіл Почаївеької міської об'єднаної територіальної громади.

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

Міський голова Й.С.бонко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИ К 41IIЇЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «16» вересня 2016 року

Про організацію гарячого харчування 
в заіальнпосвіїніх навчальних закладах 
11о нільської міської 
об'єднаної територіальної і ромади

Розглянувши лист адміністрації Почаївської ЗОНІ І-III ст. №166 від 
16.08.2016 року про організацію харчування учнів школи за кошти батьків, лист 
адміністрації Старотаразькоі ЗОНІ І-П ст. №06 від 12 серпня 2016 року про 
надання дозволу на організацію харчування учнів школи за кошти батьків, 
керуючись ст 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1, Надати дозвіл керівникам загальноосвітніх навчальних закладів 
Почаївської міської об'єднаної територіальної громади, з І вересня 2016 року 
організувати та оплачувати гаряче харчування учнів за кошти батьків, окрім 
учнів, харчування яких здійснюється за кошти освітньої субвенції.

2, Ввести з 01 вересня 2016 року в штатний розпис Старотаразькоі ЗОШ I
II сі. 0 5 ставки посади кухаря, оплату праці якого здійснювати за кошти 
місцевого бюджету,

3, Ввести з 01 вересня 2016 року в штатний розпис працівників 
Почаївської ЗОНІ 1-111 ст одну повну ставку кухаря, оплату праці якого 
здійснювати за кошти місцевого бюджету

4 Оплату за використану електроенергію та водопостачання в шкільних 
їдальнях загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади здійснювати повністю за кошти місцевого бюджету'

5 Забезпечити харчування дітей, батьки яких с учасникам бонових дій та 
с переселенцями із зони проведення антитерористичної операції за кошти 
місцевою бюджету.

6 Виконавчому апарату Почаївської міської ради розробити Порядок 
організації харчування дітей, батьки яких г учасникам бойових дій та г 
переселенцями ї ї  sift rtvfnpp ведення антитсрористичної операції.

7. К он трр^за 'Ш ^Й іїн ям  дадого рішення покласти на постійну комісію 
з питань соїдгніМіо^ф^^м^і.а*«»» л витку, інвестицій та бюджету.

Міський голова
Чубик А В 
Поваковська І.Ю.

В.С.Бойко.



УКРАЇНА
НОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р 1 Ш Е Н Н Я

від « 16 » вересня 2016 року Лй ЧВ 0

Про затвердження 
вартості гарячого харчування 
учнів в загальноосвітніх навчальних 
закладах Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2016/2017 навчальним рік

Прахуваміш інформацію директора Почаївської ЗОШ МИ ступенів 
Кухаревич Варвари Омелянівни, директора Старотаразької ЗОШ МІ ст. Курача 
Станіслава Йосиповича, завідувачки Почаївської ЗОШ І ст. Голуб Тетяни 
Іванівни про вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади та подані ними 
розрахунки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2016/2017 рік У розмір до 10 (десяти) грн за один комплексний обш, в тому 
числі за кошти освітньої субвенції та за кошти батьків

2. У разі зміни вартості продуктів харчування або у разі зміни інших 
умов, які можуть впливати на вартість такого обіду, сесія міської ради може 
переглядати затверджену вартість комплексного гарячого обіду.

2. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на директора 
Почаївської ЗОН) 1-111 ступенів Кухаревич Варвару Омелянівну, директора 
Старотаразької ЗОШ 1-І І ст Курача Станіслава Йосиповича, завідувачку 
Почаївської ЗОНІ 1 ст, Голуб Тетяна Іванівну.

З Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного розвитку інвестицій та бюджету

В.С. БойкоМіський і о. юна

і ш -
Чуби А В
Иовакооська І Ю



«
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОЇ О СКЛИКАННЯ

Рішення

«16» вересня 2016 року № 481
м. Почаїв

Про затвердження звіту 
«Про виконання міського 
бюджету за І півріччя 20і 6 року»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», її,4 ст.80 Бюджетного кодексу Vкраїни, 
заслухавши рском ся данії постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :

І. Затвердити звіт «Про виконання міського бюджету за І 
півріччя 2016 року» по доходах в сумі — 17256114 гривень та по видатках 
в сумі 13851804 гривні, з перевиконанням дохідної частини міського 
бюджету над видатковою в сумі 3404310 гривень, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі - 
16749384 гривні та по видатках в сумі — 13572920 гривень, з 
перевиконанням дохідної частини над видатковою в сумі -  3176464 
гривні.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі 
506730 гривень та по видатках в сумі -  278884 гривні, з перевиконанням 
дох і іно истин і. цші в іатго^окк сумі -- 227846 гривень.

В С. Бойко

Б о н кж  О .І .  * ..
Но азовська І.Ю. 'і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«16» вересня 2016 року № 482

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2016 рік

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

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 61300 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету станом на 0 1.01.2016 року:

1.1. Почаївська міська рада 61300 грн.
з них:
• оплата праці (КЕКВ 2110) 5100 грн.
в тому числі
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 5! 00 грн.
• нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 1150 грн.
в і ому числі
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 1150 грн.
• продукти харчування 4500 грн.
в тому числі
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 4500 грн.
• оплату комунальних послуг та енерюносіїв (КЕКВ 2270) 8550 грн.
в тому числі
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок,

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 8550 грн. 
•  інші поточні видатки 42000 ірн.
в тому числі
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 5000 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 9000 грн.
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 21000 грн.
КФК 250404 «Інші видатки» 7000 ірн.



2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 78600 гривень за рахунок вільного залишку коштів (бюджету 
розвитку) спеціального фонду станом на 01.01.2016 року:

2.1. Почаївська міська рада 78600 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВЗООО) 78600 грн.
в тому числі:
КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької 
діяльності» 78600 грн.

3. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році 
будуть проводитися за рахунок коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду 
міського бюджету, згідно з додатком 1.

4. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 20.07.2016 № 442, а
саме:

4.1 Пункт 12 викласти в новій редакції: «Затвердити профіцит міського 
бюджету у сумі 3164032 гривні, напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до (бюджету розвитку) 
спеціального фонду, згідно з додатком 2».

4.2 Пункт 13 викласти в новій редакції: «Затвердити дефіцит спеціального 
фонду міського бюджету у сумі 3164032 гривні, джерелом покриття якого 
визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до (бюджету 
розвитку) спеціального фонду, згідно з додатком 2».

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

Ьпцо« О (
Но м яок и  і  ЫО.

/ 7

В.С. Б ойко



щ
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛЯКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «16» вересня 2016 року

Про створення тендерного комітету 
та затвердження Положення про 
тендерний комітет

Для орган нації та проведення процедур закупівель, відповідно до Закону 
України «Про публічні закупівлі», Накату Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України від 30.03.2016 року №557 «Про затвердження Примірного 
положення про тендерним комітет або уповноважену особу (осіб) », керуючись 
ст.ст 25,26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

І. Створити тендерний комітет Почаївської міської ради та затвердити мого 
склад згідно додат ку № І.

2. Затвердити Положення про тендерний комітет Почаївської міської ради 
згідно додатку №2.

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

Міський голова Н.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 16 » вересня 2(Н6 року №

Про продовження терміну дії договору 
оренди земельної ділянки 
від 29 серпня 201VI року

Розглянувши заяву фізичної особи -  підприємця Павлучинської Любові 
Петрівни про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 
29 серпня 2013 року, керуючись ст. 12, 9.1,120, 124,125 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії Початеької міської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

ВИ РІШИЛА:

1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки від 29 
серпня 2013 року, укладений між ГІочаївською міською радою та ФО-П 
Паплучинською JJ.ll., (кадастровий номер земельної ділянки 
6123410500:02:001:0187) загальною площею 0,4000 га в м.Почаїв по вул. 
Шевченка, 33 (землі промисловості ) терміном на 5 років.

2. Встановити розмір річної орендної плати за земельну ділянку при 
укладанні додаткової угоди №1 до договору оренди в розмірі 10 % від 
нормативної грошової оцінки.

3. Доручити міському голові укласти та підписати додаткову угоду № 1 
до договору оренди земельної ділянки від 29.08.2013 року, враховуючи 
вищевказані зміни, згідно чинної о законодавства.

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

Міський голова В.С.Бойко



і
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І III К Н Н Я

Від « 16 » вересни 201 браку

Про ствердження Порядку 
здійснення до по рогових 
за купі ведь в Почаївській міській 
об'єднаній терніоріальпінгромаді

Э метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування 
конкурентного середовища та запобігання проявам корупції і зловживання 
службовим становищем, на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.02.2016 №166 «Про затвердження Порядку функціонування 
електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних 
майданчиків», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 18.03.20)6 №473 «Про визначення воб-порталу Уповноваженого органу з 
питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення 
його функціонування», з урахуванням положень Наказу ДП «Зовнішторгвидав 
України» від 13.04.2016 №35, відповідно до положень Закону України «Про 
публічні закупівлі», керуючись ст. 26, 59, 73 "Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради

И И РІШИЛА:

]. Затвердити Порядок здійснення долорогових закупівель товаріи,робіт і 
послуг із застосуванням електронної системи закупівель Рго2оіто(далі - 
Порядок), що додасться.

2. Розпорядникам бюджетних коштів, установам, організаціям:
1) Призначити працівника, відповідального за здійснення долорогових 
закупівель в структурному підрозділі, підприємстві, установі, організації.
2) Організацію виконання рішення покласти на керівників бюджетних 
установ, організацій, які с розпорядниками бюджетних коштів.

З Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Чубика А.В. відповідно до розподілу обов’язків,

Міеькчій голова В.С.Ьойко



і
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Віз « 16 » вересня 2016року У*

Про розгляд депутатського 
запиту депутата Почаївської 
міської ради (Ійл)ініші Г.М.

Розглянувши депутатський запит депутата Почаївської міської ради 
Паляниці Тараса Михайловича за №531 від 15.08,2016 року про відміну 
конкурсного добору керівників бібліотек в Почаївській ОТГ, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«І Іро статус депутатів місцевих рад», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати депутатський запит Паляниці Тараса Михайловича щодо 
відміни проведення конкурсного добору керівників бібліотек Почаївської 
ОТГ.

2. Скасувачи проведення конкурсного добору керівників Почаївської 
бібліотеки для дорослих та І Іочаївської бібліоіеки для дітей.

3. Опублікувати рішення щодо відміни проведення конкурсного добору у 
місцевій газеті та розмістити на пеб-сайті І Іочаївської міської ради.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
прав людини, законності, депутатської діяльності і стики.

Міський (олова R.C. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВГЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННИ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Віл « 16 » вересни 20І6рок> А» Ш

Про затвердження 
акту погодження меж земельної 
ділянки ґр. Бричковського В.М. 
в м.Почаїв, в у л. Толстого, 15

Розглянувши акт погодження меж земельної ділянки гр. Бричковського 
В.М. в м. ІІочаїв вул. Толстого, 15 складеного погоджувальною комісією з 
питань земельних відносин, враховуючи ст. 158, 159 Земельного кодексу 
України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт погодження меж земельної ділянки гр. Бричковського 
В.М. в м. ҐІочаїв, вул. Толстого, 15 (Додасться).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
земельного відділу Почаївської міської ради Олени і ка М.Г.

Міським голова В.С.Бойки



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 16 » вересня 2016 року

Про затвердження 
акту погодження меж земельної 
ділянки гр.Фа ріпні Л.Л. 
в м.Почаїв, иул.Шаї кінського 5

Розглянувши акт погодження меж земельної ділянки і р.Фарини Л.Л. в 
м.Почаїв вул. О.Шатківського, 5 складеного погоджу вальною комісією з 
низань земельних відносин, враховуючи ет, 158, 159 Земельного кодексу 
України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія міської ради

ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити акт погодження меж земельної ділянки гр. Фарини Л.Л. в 
м.Почаїв, вул. О.П Іатківського 5(Додасться).

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

Міський голова В.С.Ьойко



УКРАЇНА
ПОЧЛЇВСЬКЛ МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 16 » вересня 2016 року № 489
Про затвердження 
акту погодження меж земельних 
ділянок гр. Кара нове ької А. І. 
в м.Почаїв, иуд.О.Шатківського,
10 а

Розглянувши акі погодження меж земельних ділянок гр.Барановської 
А.І. в мЛІочаїв пул. О.Шатківського, 10 а для будівництва та обслуговування 
житловою будинку, господарських будівель та споруд, та земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства, складеного погоджувальною 
комісією з питань земельних відносин, враховуючи ст. 158, і 59 Земельного 
кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія міської ради

ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити акт погодження меж земельних ділянок гр.Барановської 
Алли Іванівни .в м.Почаїв, вул. О.Шатківського 10 а (Додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
земельного відділу Почаївської міської ради Олеіініка М.1 .

Міський голова її.С. Бойко



УКРАЇНА
ІІОЧЛЇЕІСМСЛ МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

В ід« » вересни 2016 року „\*

Про падання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
в їм. ІІочаі'в.

Розглянувши заяву жителів м. ІІочаїв, які просить надати дозвіл на розроблення 
детального плану забудови території для зміни цільового призначення власних земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ь м. Почаїв, 
керуючись Земельним кодексом України, ст. 26, 33 Закону України ЧІро місцеве 
самоврядування в Україні ”, «Про регулювання містобудівної діяльності» Постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «ГІро затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу 
Мінрепонбуду України від 16.І1.20П року N“290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

І. Надати ДОЗВІЛ на розроблення детального плану території в м. По чаєві в межах 
земельних ділянок за кадастровими номерами:

6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500
6123410500:
6123410500:
6123410500:
6123410500
6123410500:
6123410500

:02:001:3268 площею 
02:001:3265 площею 
02:001:3262 площею 
02:001:3276 площею 
02:001:3261 площею 
02:001:3266 площею 
02:001:3298 площею 
02:001:3270 площею 
02:001:3273 площею 
02:001:3280 площею 
02:001:3274 площею 
02:001:3277 площею 
02:001:3278 площею 
02:001 ;3263 площею 
02:001:3267 площею 
02:001:3284 площею 
02:001:3391 площею 
02:001:3272 площею 
02:001:3326 площею 
02:001:3285 площею

0,0785 га (власник -  Яблонська Галина Федорівна); 
0,0785 га (власник Сиротюк Іван Якович);
0,0785 га (власник -  Мартипюк Свгенія Іванівна);
0,0784 га (власник -Якимчук Марія Василівна);
0,0785 га (власник -С ім ора Тетяна Василівна);
0,0785 га (власник -  Василюк Надія Дмитрівна);
0,0782 га (власник -  Чиж Сері ій Васильович),
0,0784 га (власник -  Кошак Анатолій Євгенович);
0,0X43 га (власник -  Козак Василь Вікторович);
0,0785 га (власник Чикун Марія Петрівна);
0,0784 і а (власник -  Ьаії Іван Михайлович);
0,0785 га (власник -  Тлучксвнч Ганна Петрівна);
0,0958 га (власник Бурштиновим Ярослав Сергійович); 
0,0785 га (власник -  Леси к Алла Вікторівна);
0,0785 га (власник -  Лотоцька Лідія Олександрівна); 
0,0785 га (власник -  Кашуба Марія Григорівна);
0,1186 і а (власник -  Козакова Алла Степанівна);
0,0786 га (власник -  Гичка Ігор Олександрович);
0,0785 га (власник -  Дудар Роман Васильович);
0,1189 і а (власник -Шагківеький Дмитро Валерійович);

1



6123410500:02:001:32»З площею 0,0785 
6123410500:02:001:3282 площею 0,0785 
6123410500:02:001:3281 площею 0,0785 
6123410500:02:001:3275 і їлої нею 0,0785 
6123410500:02:001:3271 площею 0,0785 
61234] 0500:02:001:3269 площею 0,0784 
6123410500:02:001:3279 площею 0,0784 
6123410500:02:001:3400 площею 0,0784 
6123410500:02:001:3299 площею 0,0783 
6123410500:02:001:3300 площею 0,0784 
6123410500:02:001 3301 площею 0,0785 
6123410500:02:001:3398 площею 0,0781 
6123410500:02:001:3260 площею 0,0785

га (власник -  Слободян Зіновія Михайлівна); 
га (власник -  Симоненко Вячеслав Сергійович);
] а (власник -  Мандант к Василь Васильович); 
га (власник -  Гробницький Панло Петрович); 
га (власник -  Дул ар Ольга Яківна); 
га (власник -  Волянюк Катерина Іванівна); 
і а (власник -  Пиколина Наталія Володимирівна); 
га (власник Стсльмащук Валерій Іванович); 
га (власник -  Щіпська Ольга І имофіївна); 
га (власник -  Левицька Наталія Тимофіївиа); 
га (власник -  Палій Римма Олександрівна); 
га (власник -  Щіпська Оксана Тимофіївна); 
га (власник -  Левко Петро Омелянович),

які перебувають у приватній власності, для зміни їх цільового призначення із земель для 
ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий комітет 
Почаївської міської ради.

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів власників 
земельних ділянок.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
п о ч л ї в г ь к л  м іс : і,к а  р а д а

СЬОМЕ СКЛIIКАН11Я 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Під «]<>»персснн 2іШі рику ЛГї - {

При надання дозволу на розроблений 
летального плану забудови гермюрїї 
в м. ІІочаїв, оул.Друлгбн

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись пунктом 3 ствтгі 10.стаггею 19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ] Установою Кабінету Міністрів України від 25.05,2011 року 
№555 «Про ствердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів піл час розроблення проектів місюбудівної документації на 
місцевому рівні». Накатом Мін регіон буду України від 16.11.2011 року №240 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», розглянувши заяву 
гр.Сітко Григорія Івановича, жителя м.Вінниця, вуд.О.Пчілкл, ІЗ щодо надання дозволу 
на виготовлення детального плану територій в м.Почаїв. вул.Дружби через потребу зміни 
цільового використання належної йому на правах власності земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0 .і 737 га в м.ГІочаїв. вул.Дружбиза 
кадастровим номером 6123-1105500:02.СОЕ :0177 на цільове призначення для будівництва 
та обслуговування житловою будинку господарських будівель і споруд, з метою 
визначення плакувальної організації, функціонального призначення, просторової 
композиції та параметрів забудови земельної ділянки га врахування інтересів 
територіальної громади м.Почаїв. сесія міської ради

ІЗ И їм Ш II л  А :

1. Нала і и дозвіл на розроблення летального плану території в межах земельної 
ділянки площею 0.1737 га (кадастровий номер 61234105500:02:001:0177) за цільовим 
призначенням «для ведення особистого селянського господарства» в м.Почаїв по вул. 
Дружби, власником якої с гр.Сітко Григорій Іванович, з метою зміни цільового 
призначення на землі «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд».

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.і визначиш виконавчий 
комітет ІІочаївської міської ради.

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів 
власників земельних ділянок.

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

Міський ходова В .С .Б о й к о



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКЛ МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

віл «16» вересня 2016 року

Про визнання Почаївської о ККН виконавцем 
послуг у сфері поводження з твердими побутовими 
відходами м. Почнїв

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
беручи до уваги рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради № 140 
від 31.08 2016р. «Про звернення до чергової сесії Почаївської міської ради 
сьомого скликання», 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. Рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради № 140 від 
3 1.08.2016р. «Про звернення до чергової сесії Почаївської міської ради 
сьомого скликання» взяти до відома.

2. Визнати Почаївський комбінат комунальних підприємств виконавцем 
послуг у сфері поводження з твердими побутовими відходами в м.Почаїп 
на 12 (дванадцять) місяців з 22 серпня 2016р. по 21 серпня 2017 року 
включно.

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

Міський голова В.С. БОЙКО1 ь
Мдксиччущ E l  
Hotucioana І JO



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «16» вересня 2016 року ** *

Про надання дозволу на реалізацію 
металобрухт} Почаївському 
історико-художньому музею

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши лист Почаївського історико-художнього музею № 545 від 
17.08.20! 6р. щодо надання дозволу на реалізацію металобрухту із старої покрівлі 
музею, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почщвської міської ради

Н 1114 Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївському історико-художньому музею на реалізацію 
металобрухту, а саме; демонтованої та непридатної для подальшого 
використання покрівлі (сталь листова) будинку площею 275 м.2, вагою 
985 кг. на суму 1970 (одна тисяча дев’ятсот сімдесят) грн.

2. Директорові Почаївського історико-художнього музею Алімовій Аллі 
Дмитрівні реалізацію металобрухту вказаного у п.1 даного рішення 
провести згідно чинного законодавства України та подати звіт про 
реалізацію у Почаївську міську раду.

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

Міський голови В.С  БОЙКО
Макси*ч>к X«
Ноіи'їжиа І.Ю



І
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «16» вересни 2016 року № М *

Про покладанії» обов’язків із 
проведення державної 
реєстрації актів цивільного 
стану та видачу довідок 
на Наклюцьку Ю.М.

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території 
Почаївської міської ради (об’єднаної територіальної громади), відповідно до 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», «Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану», сесія Почаївської міської ради

1. Уповноважити Наклюцьку Юлію Миколаївну, яка виконує обов’язки 
старости до обрання на перших виборах старост, як члена виконавчого 
комітету Почаївської міської ради (об’єднаної територіальної іромади), 
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених 
частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану» на території села Старий Тараж, села Комарин 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

2. Уповноважити Наклюцьку Юлію Миколаївну, яка виконує обов’язки 
старости до обрання на перших виборах старост, як члена виконавчого 
комітету Почаївської міської ради (об’єднаної територіальної іромади) 
проводити видачу необхідних довідок жителям села Старий Тараж, села 
Комарии у відповідності до чинного законодавства України.

3. Покласти персональну відповідальність за збереження, використання та 
заведення журналів, бланків проведения державної реєстрації актів 
цивільно стану та реєстрації виданих довідок па виконуючу обов’язки 
старости села Старий Тараж, села Комарин Наклюцьку Ю.М.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Почаївського

В И Р І ШИ Л А :

л
п .с . к о й к оМіським голоцн



і
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

їм ці Е И II Я

від «16» вересня 2016 року V* ^  5

Про виготовлений гербової номерної 
печатки старості села Старий Тираж, 
села Коморин

З метою належного наданії» адміністративних послуг на всій території 
Почаївської міської ради (об’єднаної територіальної громади) відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про 
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 
службову інформацію», Закону України, «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Виготовити номерні гербову печатку та штамп «шлюб зареєстровано» 
(опис додається).

2. Видати гербову печатку №1 та штамп № 1 виконуючій обов’язки 
старости сіл Старий Тараж, Комарин, які входять до Почаївської міської 
ради (об’єднаної територіальної громади) Наклюцькій ЇО.М.<

3. Покласти персональну відповідальність за збереженії» та використання 
печатки № 1 та штампу № 1 па викопуючу обов’язки старости сіл Старий 
Тараж, Комарин Наклюцьку Ю.М.

4. Ведення журналу обліку та видачу номерних гербової печатки та штампу 
доручити керуючій справами, секретарю виконавчого комітету міської 
ради Лівар Н.М.

5. Вважати, що за адресою с. Старий Тараж, вул. Резніка, буд. 7 
знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету Почаївської 
міської ради (об’єднаної територіальної громади), яка є віддаленим 
робочим місцем старости осередку органу місцевого самоврядування для 
сіл Старий Тараж, Комарин.

6. Контроль «а шптананним даного рішення покласти па По наївсь кого

В И Р І Ш И Л А :

міськогсг гОлову Бойка В.С.

Міський іолоші В.С. ЬОИКО

по



Додаток
до рішення сесії МІСЬКОЇ ради 
від 16.09.2016р. • « ї і

ОПИС
гербової печатки № 1

Виконавчого комітету Почаївської міської ради 
(об‘едналої територіальної громади)

Обов’язкові відомості:
назва установи -  Виконавчий комітет Почаївської міської ради 

місцезнаходження -  Тернопільська область, Кременецький район місто Почаїв

Секретар міської ради В.Я. УИВАН

\



і
УКРАЇНА

ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 16 » вересня 2016 року л

Про затвердження додаткової 
угоди про розірвання договору 
підряду Ді>09/15

На підставі спільної домовленості між Почаївською міською радою та 
ТзОВ «Ожидівський асфальтобетонний завод» про розірвання договору підряду 
№09/15 шд 04 червня 2015 року, керуючись ст.651 Цивільного кодексу України, 
и.З ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

і Затвердити додаткову угоду про розірвання договору підряду №?09/15 від 
04 червня 2015 р., укладеного між Ста рота разь кою сільською радою, в 
особі сільського голови Шегери Л.К. та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Ожидівський асфальтобетонний завод»* в особі 
директора Лаба Б.І.(Додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію а 
питань ж и тло во- ко му нал ь ного господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Ш ОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

16 вересня 2016 року ^  Я %

Про розгляд депутатського запиту 
депутата Почаївської міської ради 
Паляниці Т. М.

Розглянувши депутатський запит депутата Почаївської міської ради 
Паляниці Тараса Михайловича щодо звернення до ВАТ «Тернопільобленерго» по 
питанню проведення нової лінії електромережі по вул. Молодіжна у с. Старий 
Тараж, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
ст.22 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати запит депутата Почаївської міської ради Паляниці Тараса 
Михайловича до в.о. голови правління ВАТ «Тернопільобленерго» щодо 
питань викладених у даному депутатському запиті згідно додатку.

2. Розглянути відповідь на депутатський запит на черговій сесії Почаївської 
міської ради.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № т

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. Радивилівська 6а гр. Юшко Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська , 12 гр. Юшко Н.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 м. 
Почаїв. вул. Радивилівськаа. 6а, 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». Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Юшко Надії Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 6а .

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

Міський голова В.С.Бойко.



м
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № Ш

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул.Гайова гр. Підгурському І.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 20 гр. Підгурського. І.В. , 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова 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", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Підгурському Ігору Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Гайова за кадастровим номером 6123410500:02:001:3521 
землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Підгурському Ігору Васильовичу у власність земельну ділянку площею
0.2500 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

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 :

О

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

Від вересня 2016 року № •£о о

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. Ш евченка 44 гр. Яшкірєвій М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка. 44 гр Яшкірєвій М.С., 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. Шевченка, 44. 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». Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Яшкірєвій Марії Семенівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0986 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка ,44 .

2. 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 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 м. Почаїв, вул. Грушевського ,14 гр. Базан М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського , 14 гр Базан М.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Грушевського, 14 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». Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Базан Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. Грушевського ,14 .

2. Контроль за виконанням даного ] ' я покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради Олейніка М.Г.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від вересня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Шкільна ,3 7  гр. Івлєвій М.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 37 гр. Івлєвій М.О., 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 м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 37 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..Івлєвій Марфі Онисимивні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3545 у м. Почаїв, вул. Шкільна, 
37 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Івлєвій Марфі Онисимивні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Шкільна, 37.

3. Зареєструвати речові права 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

£03
Від 16 вересня 2016 року № —

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Тиха, 2а гр. Сімора В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Тиха , 2 а  гр. Сімора 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 м. Почаїв, вул. Тиха, 
2а 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 Василю Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3600 у м. Почаїв, вул. Тиха, 2 а 
землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Василю Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха , 2а.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

/1

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
£ 0 4

Від 16 вересня 2016 року № -----

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Шкільна, 14а гр Романюк Л.У.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 14 а гр. Сімори. 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 м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 14а 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. Романюку Лонгіну Ульяновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0320 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3558 у м. Почаїв, вул. Шкільна, 
14а землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Романюку Лонгіну Ульяновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Шкільна, 14а.

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

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

(
Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Спортивна , 35 гр. КовальчукЛ.А.

№
S & 4

Розглянувши заяву жителельки м. Почаїв, вул. Спортивна, 35 гр. Ковальчук Л.А., 
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 м. Почаїв, вул. 
Спортивнаа, 35 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. Ковальчук Любові Андронівні технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3547 у м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 35, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.
2. Передати гр. Ковальчук Любові Андронівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 35.

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

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

Z 7

Міський голов В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Ш евченка гр. Савчук Г.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Шевченка, 28 гр. Савчук Г.А., якиа 
просить затвердити технічну документацію із землеустою щодо встановлення ( 
відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка 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", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

№ soc>

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр.Савчук Галині Афанасіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0049 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка 
за кадастровим номером 6123410500:02:001:3607 землі сільськогосподарського 
призначення.

2. Передати гр. Савчук Галині Афанасіївні у власність земельну ділянку площею 0,0049 
га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Шевченка.

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.

Міський голова В.С. Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 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 м. Почаїв, вул. Кременецька, 58 гр. Сімора Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 58 гр Сіморі Л.С., 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. Кременецька, 58 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», Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Лідії Сергіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0769 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58.

2. 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № *3 и <->

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. Раднвилівська , 36 гр.Андрущенко Л.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська 36 гр. Андрушенко Л,Б„ 
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. Радивилівська,36, 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». Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Андрущенко Ларисі Богданівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Радивилівська, 36 .

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

і
<

Міський голова
<

В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № £ 0 9

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шалівка гр. Басок М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка,, 23 гр. Басок М.В.. яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, 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

1. Надати дозвіл гр. Басок Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0.6000 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв. вул. Шалівка .

2. 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року №  £ /0

Про затвердження детального плану території 
для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул. Лосятинська,15-а 
ФО-П Олещуку В.Г. ,ФО-П Олещуку О.Г.,

ФО-П Олещуку В.П., ФО-П Самборській Г.П.

Розглянувши заяву жителів с. Старий Почаїв, ФО-П Олещука В.Е., ФО-П Олещука
О.Е.. ФО-П Олещука В.П., ФО-П Самборської Е.П, які просять затвердити детальний 
план території для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв , вул. Лосятинська, 15-а. Відповідно до п.8 ст 19 Закону 
України « Про регулювання містобудівної діяльності» п.4.12 Порядку розроблення 
містобудівної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 
290,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.12.2011р,№1468/20206. 
керуючись Постановою КМУ від 25.05.2011 р. № 555 « Про затвердження порядку 
проведення громадських слухань по врахуванню громадських інтересів під час розробки 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні» , сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Олещуку Віталію Еригоровичу, гр.. Олещуку Олександру Еригоровичу, 
гр.. Олещуку Василю Петровичу., гр.. Самборській Еалині Петрівні, детальний план 
території для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв , вул. Лосятинська, 15-а.

2.Оприлюднити дане рішення на веб-сайті Почаївської міської ради у передбачені 
законодавством терміни.

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

/1

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

Від 16 вересни 2016 року № 5 //

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Ш евченка,28 гр Савчук Г.А..

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка ,28 гр. Савчук Г.А., 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 м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 37 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. Савчук Галині Афанасіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0320 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3608 у м. Почаїв, вул. Шевченка, 
28 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Савчук Галині Афанасіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0320 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 28.

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

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

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № -£12.

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для 
ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв вул .Комунальників гр. Галайч ук В.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Молодіжна, 25 гр. Галайчук В.П., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустою щодо встановлення ( 
відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв,вул..Комунальників 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", "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. Галайчук Вірі Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0600 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул..Комунальників за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3557 землі сільськогосподарського 
призначення.

2. Передати гр. Галайчук Вірі Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0600 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв ,вул..Комунальників .

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

М і с ь к и й  г о л о в а
<

В .С .Б о й к о .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № £ 1 2

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. Сонячна ,11 гр.Кравчук С.О., Кравчук В.Л.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Сонячна. 11 гр. Кравчук 
С.О.,вул..Я.Мудрого ,25 Кравчук В.Л., 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. Сонячна ,11 у спільну суміну 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». Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1.Надати дозвіл гр. Кравчук Світлані Олексіївні , Кравчуку Василю Леонідовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Сонячна , 11 у спільну сумісну власність .

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

В И Р І Ш И Л А :

П

Міський голова В.С.Бойко.



и
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № ^ / 0

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради 
№ 399 від 26.05.2016 року на ім’я 
Олійник Г,В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 7 гр. Олійник Г.В., яка 
просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 399 від 26.05.2016 року 
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 м. 
Почаїв, вул. Галицька, 17» , керуючись ст 26, 33 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, сесія Почаївської 
міської ради

1. Внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 399 від 26.05.2016 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 м. 
Почаїв, вул. Галицька, 17 гр. Олійник Г.В.», змінивши адресу земельної ділянки з 
вул..Галицька ,17 на вул. Галицька, 7.

2. 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № £ 1 5

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. І.Франка , 25 гр. Панькевичу В.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Франка , 25 гр. Панькевичу., 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 м. Почаїв, вул. 
І.Франка , 25 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. Панькевичу Володимиру Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0731 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3555 у м. 
Почаїв, вул. І.Фрнка, 25 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Панькевичу Володимиру Григоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0731 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. І.Франка, 25.

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

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

£
Міський голова В.С. Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Спортивна , 43 гр. Каразій М.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 43 гр. КаразійМ.Г., 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 м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 43 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. Каразію Миколі Григоровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3559 у м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 43 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Каразію Миколі Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Спортивна, 43.

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

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

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № # 7

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. М.Вовчка , 32 а гр. .Волянюк 1.1.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 32 гр. Волянюк 1.1., 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 м. Почаїв, 
вул.М.Вовчка, 32 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. Волянюку Ігору Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0683 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3559 у м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 
32 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Волянюку Ігору Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0683 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 32.

3. Зареєструвати речові права 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від вересня 2016 року № £ /8

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. Верхня, 10 Бондар О.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Верхня, 10 Бондар О.Г., 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. 
Кременецька, 58. 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», 
сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Бондар Олені Григорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Верхня, 10

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

В И Р І Ш И Л А :

М іс ь к и й  г о л о в а В .С .Б о й к о



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року №
£ /9

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
нату рі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул.Винниченка , 26 гр. Панасюк Ю.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул.Винниченка , 26 гр. Панасюка Ю.Г., 
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 м. Почаїв, 
вул.Винниченка , 26 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. Панасюку Юрію Григоровичу технічну документацію 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 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3602 у м. Почаїв, вул. 
Виниченка, 26 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Панасюку ЮріюГригоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 26.

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

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

(
Міський голова В.С. Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Тогстого 12а , гр. Руцька М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Толстого,12а, гр. Руцької М.С ., 
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 м. Почаїв, вул. 
Толстого, 12а, 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. Руцькій Марії Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0686 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3603 у м. Почаїв, вул. Толстого , 
12а землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.
2. Передати гр. Руцькій Марії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0686 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Толстого ,12а.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради Олейніка М.Г .

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 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 м. Почаїв, вул. Шалівка ,23 гр. Басок М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка ,23 гр. Басок М.В.. яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, 23 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», Закону України «Про державний земельний кадастр», 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Басок Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 23

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

П
Міський голова ( В.С.Бойко.



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № £ 2 2

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.. Волинська, 65а гр. Паляниці В.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 39 гр. Паляниці В.О.., 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. Волинська, 65а, 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», Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Паляниці Володимиру Олександровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 65а .

2. 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 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 м.Почаїв , вул. Кременецька , 86 а 
гр. Філозоф Л.Ф..

Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, вул. Кременецька,86 гр. Філозоф Л.Ф., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Почаїв, вул. Кременецька,86а, 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»"Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Філозоф Людмилі Федорорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в мПочаїв, вул. Кременецька, 86а .

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

№ -& 3

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) в с. Комарин, 
гр. Загублюку В.Н.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Чапаева, 13 гр. Загублюка В.Н., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарин,, та передати дані ділянки 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. Загублюку Володимиру Никоновичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,9800 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0182; 
площею 0,2688 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0183 для ведення 
особистого селянського господарства у с. Комарин. Кременецького району землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Загублюку Володимиру Никоновичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,9800 га, та.0,2688 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин.

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

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

)
Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 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. Резніка , 27 
гр. Фарині Ф.М.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Резніка,27 гр. Фарини Ф.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 
с.Старий Тараж, вул. Резніка„27, 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»"Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Фарині Федорі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж, вул. Резніка, 27 .

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

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № 6

Про надання дозволу на виг отовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в с.Старий Тараж гр. Фарині.Ф.М.

Розглянувши заяву жительки с..Старий Тараж, вул Резніка,, 27 гр.Фарини Ф.М., яка 
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 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

1. Надати дозвіл гр. Фарині Федорі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,3000 га, та 0,1448 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.. Старий Тараж .

2. 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с.Комарин, 
вулЧапаєва , 13 гр. Загублюк В.Н..

Розглянувши заяву жителля с.Комарин, вул. Чапаева, 13 гр Загублюка В.Н., 
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 с.Комарин, вул. 
Чапаева, 13 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.Загублюку Володимиру Никоновичу 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 6123488200:03:001:0181 у 
сКомарин, вул. Чапаева , 13 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.
2. Передати гр. Загублюку Володимиру Никоновичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Комарин, вул. Чапаева, 13.
3. Зареєструвати речові права 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року № ^

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

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Садова ,35 гр. Кулініч О.І,. яка 
просить затвердити проект із землеустою 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.253акону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Кулініч Олені Іванівні проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність площею 0,1647 га кадастровий номер 6123488200:01:001:2514; 
площею 0.8312га кадастровий номер 6123488200:02:001:0235; площею 0.4718га 
кадастровий номер 6123488200:01:001:2513 для ведення особистого селянського 
господарства в с.Старий Тараж землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Кулініч Олені Іванівні у власність земельні ділянки площею 0,1647 га , 
,0.8312га, 0.4718га 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ РАДА 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року и №

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. Молодіжна, 33 
грЛипці Л.М ., гр. Липці С.В.. гр. Липці А.В..

Розглянувши заяву жителів с.Старий Тараж , вул. Молодіжна, 33 гр Липки Л.М.та., гр. 
Липки С.В..; жителя м.Кременець вул..Ст.Детюка ,34 гр. Липки А.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 с.Старий Тараж, 
вул. Молодіжна, 33 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл грЛипці Лідії Максимівні, грЛипці Сергію Віталійовичу, гр. Липці Андрію 
Віталійовичу 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. Молодіжна, 33 у спільну сумісну власність.

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

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с.Старий Тараж, 
вул. Ватутіна , 35 гр.Прадун П.А.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Ватутіна, 35 гр.Прадун П.А., 
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 с.Старий Тараж, 
вул. Ватутіна, 35 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. Прадун Павліні Андріївні 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 6123488200:02:001:0473 у с.Старий Тараж, вул. 
Ватутіна ,35 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Прадун Павліні Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с.Старий Тараж, вул. Ватутіна, 35.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 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..Ватутіна гр. Прадун П.А..

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Ватутіна,35 гр. Прадун П.А. яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустою щодо встановлення ( 
відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с.Старий Тараж вул..Ватутіна 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", "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. Прадун Павліні Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж 
вул..Ватутіна за кадастровим номером 6123488200:02:001:0472 землі
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Прадун Павліні Андріївні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж вул..Ватутіна.

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..

(
Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул.17 Вересня гр. Швець М.І.

Розглянувши заяву жителя с.Комарин, вул.Л7Вересня, 1 гр. Швець М.І., якй 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.Комарин, вул. 17 Вересня , 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 міської ради

1 .Надати дозвіл гр. Швецю Миколі Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,8500 га для ведення особистого селянського господарства в с.. 
Комарин, вул.. 17 Вересня .

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року

Про надання дозволу 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. Молодіжна гр. Липка Л.М.

Розглянувши заяву жительки с..Старий Тараж, вул. Молодіжна,, 33 гр. Липки Л.М.., 
яка 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. Молодіжна , 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

1. Надати дозвіл гр. Липці Лідії Максинівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2502 га для ведення особистого селянського господарства в с.. 
Старий Тараж вулМолодіжна .

2. 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с.Старий Тараж, 
вул. Ш кільна , 7 гр. Кулініч О.І.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Садова, ЗО гр. Кулініч О.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 с.Старий Тараж, 
вул. Шкільна, 7 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. Кулініч Олені Іванівні 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 6123488200:02:001:0280 у с.Старий Тараж, вул. 
Шкільна ,7 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кулініч Олені Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в с.Старий Тараж, вул. Шкільна, 7.

3. Зареєструвати речові права 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 :

С
Міський голова /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 16 вересня 2016 року №
£3£

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) в с. Старий Тараж, 

гр. Кулініч О.І.

Розглянувши заяву жительки с Старий Тараж , вул. Садова , ЗО гр. Кулініч 
Олени Іванівно!'., якиа просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с Старий Тараж, 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. Кулініч Олені Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,2467 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0219 кадастровим номером 
для ведення особистого селянського господарства у с Старий Тараж. Кременецького 
району землі сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кулініч Олені Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2467 га, для ведення особистого селянського господарства в с Старий Тараж .

3. Зареєструвати речові права 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від вересня 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 Т ар аж ., вул. Ш кільна 111, гр. Веселову А.О.

Розглянувши заяву жителя Одеської обл.. Саратського р-ну .с.Зоря вул..Жовтнева 
204 . Веселова А.О., 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.Старий Тараж вул.Шкільна, 111 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», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр.Веселову Антону Олександровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж вул..Шкільна ,111.

2. 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від вересня 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. Комарин, вул. 17 Вересня, 21 гр. Бабійчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Заліщики, вул. Козацька , 25 гр Бабійчук Л.С., 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. 17 Вересня. 21 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». Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Бабійчук Любові Семенівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. 17 Вересня, 21.

2. 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 16 » вересня 2016 року

Про надання дозволу на 
розміщення тимчасової споруди 
для здійснення підприємницької 
діяльності ФО-П Панасюк С.І.

№ £3$

Відповідно до Закону України ’’Про регулювання містобудівної 
діяльності”, Закону України ’’Про благоустрій населених пунктів”, наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року № 244 ’’Про затвердження порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, 
рішення сесії Почаївської міської ради від 04.04.2016 року №263 «Про 
затвердження ситуаційної схеми орієнтовного розміщення тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльності в центральній частині м. Почаїв», 
розглянувши заяву ФО-П Панасюк С.І. щодо дозволу на розміщення тимчасової 
споруди, сесія міської ради

ВИРІШ ИЛА:

1. Надати дозвіл ФО-П Панасюк С.І. на проведення благоустрою та 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької 
діяльності в м.Почаїв у видовій точці №3 згідно схеми розміщення

• тимчасових споруд в м.Почаїв, по вул.Липова, терміном на 3 роки згідно 
поданих документів.

2. Почаївській міській раді, в особі міського голови Бойка В.С. укласти 
договір особистого строкового сервітуту з ФО-П Панасюк С.І. терміном 
на 3 роки, згідно додатку до даного рішення.

3. ФО-П Панасюк С.І. виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди.
4. ФО-П Панасюк С.І. встановити тимчасову споруду після виконання п.З 

цього рішення.
5. ФО-П Панасюк С.І. укласти договір з Почаївським ККП на вивіз 

побутових відходів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносини та охорони 
навколишнього прирощ^^^середовища.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 16 » вересня 2016 року

Про надання дозволу на 
розміщення тимчасової споруди 
для здійснення підприємницької 
діяльності ФО-П Кухаревнч Н.С.

№

Відповідно до Закону України ’’Про регулювання містобудівної 
діяльності”, Закону України ’’Про благоустрій населених пунктів”, наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року № 244 ’’Про затвердження порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, 
рішення сесії Почаївської міської ради від 04.04.2016 року №263 «Про 
затвердження ситуаційної схеми орієнтовного розміщення тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльності в центральній частині м.Почаїв», 
розглянувши заяву ФО-П Кухаревич Надії Степанівни щодо дозволу на 
розміщення тимчасової споруди, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ФО-П Кухаревич Н.С. на проведення благоустрою території 
та розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької 
діяльності в м.Почаїв у видовій точці №3 згідно схеми розміщення 
тимчасових споруд в м.Почаїв, по вул.Липова, терміном на 3 роки згідно 
поданих документів.

2. Почаївській міській раді, в особі міського голови Бойка В.С. укласти 
договір особистого строкового сервітуту з ФО-П Кухаревич Н.С. 
терміном на 3 роки, згідно додатку до даного рішення.

3. ФО-П Кухаревич Н.С. виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди.
4. ФО-П Кухаревич Н.С. встановити тимчасову споруду після виконання п.З 

цього рішення.
5. ФО-П Кухаревич Н.С. укласти договір з Почаївським ККП на вивіз 

побутових відходів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, бущвництва, земельних відносини та охорони 
навколишнього природцш’сгс^редовища.

Міський голова с В.С.Бойко

Г ^


