
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «17» листопада 2020 року № 2725

Про подолання вето міського голови 
на рішення шістдесят першої сесії 
Почаївської міської ради сьомого 
скликання від 30.10.2020р. № 2722 
«Про надання згоди на підписання 
мирової угоди»

Відповідно до Розпорядження Почаївського міського голови від 04.11.2020р. №134 «Про 
зупинення рішення сесії Почаївської міської ради від ЗО жовтня 2020 року № 2722», 
розглянувши подану заяву ФОП Шаховала П.В. від 21.10.2020 року, щодо укладення в 
судовому порядку мирової угоди, враховуючи Звіт про надані послуги аудиторською фірмою № 
2172 від 12.11.2020р., рішення Почаївської міської ради № 2114 від 31 жовтня 2019 року, 
рішення Почаївської міської ради № 2379 від 26 лютого 2020 року, рішення, Почаївської 
міської ради № 2461 від 24 червня 2020 року та рішення Почаївської міської ради № 2616 від 
25.09.2020р., керуючись статтею 33, пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59, 
частиною 4, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. З урахуванням висновку про ринкову вартість нерухомого майна - вбудованого 
иежитлового приміщення в п’ятиповерховому жилому будинку, загальною площею 
421,1 м2, що знаходиться у комунальній власності Почаївської міської ради та 
розташоване за адресою Тернопільська обл., Кременецький район., м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, буд. 5, та з врахуванням поданої ФОП Шаховалом П.В. заяви у якій він 
погоджується на зменшення наявної перед ним заборгованості з 2 040 848,91 гри. (двох 
мільйонів сорока тисяч вісімсот сорока восьми гривень 91 коп.) на суму 2 000 820 грн. 
(два мільйони вісімсот двадцять гривень) погодити, укладення мирової угоди щодо 
передачі об’єкту нерухомості Шаховалу П.В.

2. Укласти мирову угоду в ході розгляду справи №921/641/20 господарським судом 
Тернопільської області.

3. Уповноважити на підписання мирової угоди від імені Почаївської міської ради міського 
голову Бойка В.С.

4. Зобов’язати Шаховала П.В. розробити проект мирової угоди та подати його в Почаївську 
міську рад&™^

5. КонтмйЙ^замії^о^нням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
пи^ї^Ьки^Юво^&^і^нального господарства та комунальної власності, промисловості, 
п^^^^іш^ва,чт1ран™ррту та зд^язку.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «17» листопада 2020 року № 2726

Про прийняття в комунальну власність 
об’єкта нерухомого майна

Розглянувши лист ТзОВ «Холдингова компанія «Едельвейс» від 13.11.2020р. № 590, 
враховуючи лист Міністерства юстиції України № 5512/100-2-18/7.3.1 від 15.02.2018р., 
відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», Глави 55 Цивільного Кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти в пожертву до комунальної власності Почаївської міської ради від ТзОВ 
«Холдингова компанія «Едельвейс»: нежитлову будівлю, адміністративно- 
лабораторного корпусу фабрика «ІКВА», загальною площею 1299,7 кв.м., що 
знаходиться за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв. 
вулиця Фабрична, будинок 18.

2. Встановити, що благодійна допомога (пожертва) використовується для розміщення 
підприємств, установ та організацій власником яких є Почаївська міська рада.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти договір пожертви з ТзОВ 
«Холдингова компанія «Едельвейс».

4. Передати нежитлову будівлю, адміністративно-лабораторного корпусу фабрика «ІКВА», 
загальною площею 1299,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, 
Кременецький район, місто Почаїв, вулиця Фабрична, будинок 18 на баланс 
Почаївського комбінату комунальних підприємств.

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

В.С БОЙКО


