
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПОЗАЧЕРГОВА 
ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «09» червня 2021 року № 650

Про затвердження розпорядження 
міського голови № 114 від 14.05.2021р. 
зі змінами

Заслухавши інформацію заступника міського голови про розпорядження 
міського голови видані у міжсесійний період, у зв’язку із закінченням терміну дії 
контрактів, укладених із керівниками закладів освіти Почаївської міської ради 
Тернопільської області, відповідно до Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження міського голови № 114 від 14.05.2021р. «Про 
проведення конкурсу на посади директорів закладів освіти Почаївської 
міської ради Тернопільської області» зі змінами внесеними розпорядженням 
міського голови № 123 від 27.05.2021р.

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

Бондар Г.В.

Мамчур С.М.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА СЕСІЯ

рішення

від «09» червня 2021 року № 651

Про падання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної форми 
власності площею 33,5409 та для ведення 
товарного сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами 
населеного пункту е. Ридомнль Почаївської 
міської територіальної громади

Керуючись п.а ст. 12, п.2 ст. 79і п.2 ст. 136 Земельного кодексу України, сі. 25.56 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної форми власності, площею 33.5409 га за кадастровим 
номером 6123486800:01:001:2396 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, яка розташована за межами населеного пункту с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади на дві земельні ділянки площами 19.5409 га та 14.0000 га без зміни 
цільового призначення.

2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою в землевпорядній 
організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих робі і.

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 
затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Н І’

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «09» червня 2021 року №652

Про припинення права постійного користування ТОВ «Пластик-М» 
земельною ділянкою площею 9,9000 га, яка розташована 
за межами населеного пункту с. Лосятин 
Почаївської міської територіальної громади

Керуючись ст.26, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
пунктом «е» частини першої статті 141 Земельного кодексу України, де визначено, то 
підставами припинення права користування земельною ділянкою, у тому числі, є набуття 
іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на 
земельній ділянці, відповідно до ч.І ст. 377 1 Цивільного кодексу України до особи, яка наб\ла 
право власності на будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на 
земельну ділянку, на якій вони розміщені, беручи до уваги зміну назви юридичної особи < 
ТОВ «Пластик-М» на ТОВ «РІЧБУД УКРАЇНА», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІ IIJ И Л А :

1. Припинити право постійного користування ГОВ «Пластик-М» земельною ділянкою 
площею 9,9000 га. яка розташована за межами населеного пункту с. Лосятин 
Почаївської міської територіальної громади.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію і 

питань земельних відносин. природокористування. планування території.

Совбецька Н.1‘.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «09» червня 2021 року № 653

Про надання дозволу на виготовленій! 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, яка підлягає продажу на 
земельних торгах у формі аукціону площею 
0,0410 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. 
ГІочаїв вул. Фабрична

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів \ 
місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку та для економії 
коштів міського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 12, ст. 134-138 Земельного кодексу України, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И I* I ill И Л А :

1. Надати дозвіл на виготовлення проект) землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, яка підлягає продажу на земельних торгах ) формі аукціон) площею 0.0410 
га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

('овбецька Н. /'.

Міський В.С. Бойко


