
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 № / / /

Про внесення змін та 
доповнень до Регламенту 
Почаївської міської ради

Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 
26, пунктів 13, 14 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування, керуючись Закону 
України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" щодо поіменних голосувань» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Почаївської міської ради:
1) У Розділі III, главі 6 ст.69 викласти у такій редакції:

Рішення сесії Почаївської міської ради приймаються відкритим поіменним 
голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 
1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» в яких рішення приймаються таємним голосуванням. 
Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та 
наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації". На офіційному веб-сайті Почаївської міської ради розміщуються в 
день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати 
поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною 
частиною протоколу сесії ради".

Результати поіменного голосування підписує голова лічильної комісії або 
уповноважена на це особа.

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

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2016 року № 182

Про прийняття у комунальну власність 
Почаївської міської ради
Почаївського історико -  художнього музею 
із спільної власності територіальних громад сіл, 
міст Кременецького району.

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», беручи до уваги заяву 
Почаївського історико -  художнього музею та рішення Кременецької районної 
ради № ЗО від 18.12.2015р., рішення постійної комісії міської ради 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. Прийняти з 01 березня 2016 року із спільної власності територіальних 
громад сіл, міст Кременецького району у комунальну власність 
Почаївської міської ради Почаївський історико -  художній музей у 
статусі юридичної особи разом із будівлею музею і господарським 
приміщенням, що знаходиться в м. Почаїв, вул. Банкова, 1.

2. Для забезпечення фінансування Почаївського історико -  художнього 
музею та його функціонування звернутись до Кременецької районної 
ради з пропозицією про рівнорозмірне співфінансування даного закладу 
на 2016 рік із бюджету Почаївської міської ради у розмірі 50 відсотків та 
бюджету району у розмірі 50 відсотків від фактичних потреб 
Почаївського історико -  художнього музею.

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

Міський Еолова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«23» лютого 2016 року № 183
м. Почаїв

Про затвердження звіту 
«Про виконання міського 

бюджету за 2015 рік»

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та 
взявши до уваги рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради 
від 16 лютого 2016 року № 38 «Про виконання міського бюджету за 2015 
рік», заслухавши рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, ГІочаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт «Про виконання міського бюджету за 2015 
рік» по доходах в сумі 8219871 гривня та по видатках в сумі -  7914090 
гривень, з перевиконанням дохідної частини міського бюджету над 
видатковою в сумі 305781 гривня, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі -  
7527370 гривень та по видатках в сумі -  6228085 гривень, з 
перевиконанням дохідної частини над видатковою в сумі -  1299285 
гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі 
692501 гривня та по видатках в сумі -  1686005 гривень, з дефіцитом 
міського бюджету по спеціальному фонду в сумі -  993504 гривні.

Міський голові ^С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Віл « 23» лютого 2016 року №

Про передачу коштів з міського бюджету до 
районного бюджету

З метою покращення соціального захисту та соціального обслуговування населення
керуючись Законом про місцеве самоврядування в Україні, ст..89, 93, 101 бюджетного 
кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Передати кошти на галузь «Соціальне забезпечення» на утримання 
Кременецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на оплату праці працівників, які надають послуги міському та сільському населенню 
у сумі 274 200 грн (двісті сімдесят чотири тисячі двісті гривень) та кошти для виплати 
грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, у сумі 17 000 грн (сімнадцять тисяч гривень) до Кременецького 
районного бюджету.

2. При уточненні бюджету винайти необхідні кошти у сумі 17 000 (сімнадцять тисяч 
гривень) та 274200 грн. (двісті сімдесят чотири тисячі двісті гривень)

3. Затвердити угоду про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі 
«Соціальне забезпечення» на утримання Кременецького територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) на оплату праці працівників, які надають 
послуги міському та сільському населенню та коштів для виплати грошової компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям- 
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у 
сумі до Кременецького районного бюджету.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати угоду про передачу та прийняття 
міжбюджетних трансфертів по галузі «Соціальне забезпечення» на утримання 
Кременецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на оплату праці працівників, які надають послуги міському та сільському населенню 
та коштів для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування',Д ( потребують сторонньої допомоги до Кременецького районного 
бюджету

ВИРІШИЛА:

на постійну комісію з питань

М іський голова,' В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 №

Про делегування 
повноважень районному 
відділу освіти функцій в галузі 
освіти.

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати відділу освіти Кременецької районної державної 
адміністрації функцій в галузі освіти в частині формування замовлень, видачу 
та облік документів про освіту державного зразка.

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та 
соціального захисту населення.

Міський і олова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 23» лютого 2016 р № /

Про затвердження 
Положення про Робочу групу 
по стратегічному плануванню розвитку 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року

З метою організації розробки «Стратегії розвитку Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 року», керуючись статтею 27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА :

1 Затвердити Положення про Робочу групу по стратегічному плануванню 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади до 2027 року 
згідно додатку 1 до цього рішення.

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

1

Міський і блйва В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«23» лютого 2016 року № 187
м. Почаїв

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

Відповідно до висновку фінансового відділу виконавчого комітету 
Почаївської міської ради від 19.02.2016 року «Про суму залишку коштів міського 
бюджету на 01.01.2016 року», та керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, пунктом 7, статті 78 
Бюджетного Кодексу України, за погодженням з постійною комісією з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Внести зміни до рішення сесії Почаївської міської ради від 30.12.2015 року 
№ 27 «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:

1. Зменшити видаткову частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 5735100 грн., в тому числі:

1.1 Почаївська міська рада 5611300 грн.
КФК 250344 «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів» 20000 грн.

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 
регіонів» 20000 грн.

КФК 250380 «Інша субвенція» 5591300 грн.
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

регіонів» 5591300 грн.
1.2 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 123800 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 123800 грн.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 123800 грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 5735100 грн., в тому числі:

2.1 Почаївська міська рада 5611300 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 20000 грн.
КЕКВ2274 «Оплата природного газу» 20000 грн.



КФК 250399 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» 5591300 грн.

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 
регіонів» 5591300 грн.

2.2 Старотаразька ЗОШ І-ІІ ступенів 123800 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 123800 грн.
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 84900 грн.
КЕКВ 2120 «Вирахування на заробітну плату» 18700 грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 1400 грн.
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 18800 грн.

3. Зменшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік, по коду економічної класифікації доходів:

19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених 
для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини» 11000 грн.

4. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік, по коду економічної класифікації доходів:

14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів» 11000 грн.

5. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 561000 грн. за рахунок залишку коштів загального фонду міського 
бюджету, що склався на 01.01.2016 року в тому числі:

5.1 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 6000 грн.
КФК 070702 «Інші заклади та заходи післядипломної освіти» 6000 грн. 
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 6000 грн.
5.2 Почаївський Будинок дитячої творчості та спорту 8800 грн. 
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи

8800 грн.
5500 грн. 
3300 грн. 

311200 грн, 
291200 грн.

з дітьми»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»
5.3 Почаївська міська рада 
КФК 250380 «Інша субвенція»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших

регіонів» 291200 грн.
КФК 250344 «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів» 20000 грн.

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 
регіонів» 20000 грн.

5.4 Почаївський міський Будинок культури 35000 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади

клубного типу» 35000 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 35000 грн.
5.5 Почаївський історико-художній музей 200000 грн.



КФК 110202 «Музеї та виставки» 200000 гри.
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 113000 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 24900 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 2000 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 9500 грн.
КЕКВ 2250 «Відрядні витрати» 1000 грн.
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 300 грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 3000 грн.
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 46000 грн.
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 300 грн.

6. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 54300грн. за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського 
бюджету, що склався на 01.01.2016 року в тому числі:

6.1 Почаївський комбінат комунальних підприємств 49300 грн.
КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та

органів місцевого самоврядування у 
підприємницької діяльності»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
організаціям)»

6.2 Старотаразька ЗОНІ І-ІІ ступенів
КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

користування»

статутні фонди суб’єктів
49300грн.

підприємствам (установам,
49300грн. 
5000 грн. 
5000 грн.

і предметів довгострокового
5000 грн.

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

\ * & \Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » лютого 2016 року №

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №29 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Чумакевич Марії Омелянівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Чумакевич Марії Омелянівни від 11.02.2016р. №118, щодо надання дозволу на приватизацію 
квартири №29 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського 
ККП і є комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

1. Включити однокімнатну квартиру №29, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Чумакевич Марії Омелянівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №29 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

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

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

5. Контроль за виконацшщ даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

комунальної власності, промисловості,

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » лютого 2016 року №

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №24 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Тук Г алині Михайлівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Тук 
Галини Михайлівни від 29.01.2016р. №81, щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№24 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Включити двокімнатну квартиру №24, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Тук Галині Михайлівні на відчуження майна, шляхом приватизації 
квартири №24 в житловому будинку, що розташований за адресою: вул.М.Рожко, 4, 
м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

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

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

комунальної власності, промисловості,

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » лютого 2016 року № f 9 o

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №7 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Сатан Ользі Олександрівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Саган 
Ольги Олександрівни від 29.01.2016р. №82, щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№7 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Включити однокімнатну квартиру №7, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Саган Ользі Олександрівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №7 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

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

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

комунальної власності, промисловості,

Міський голйва В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » лютого 2016 року № /$  ̂

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №10 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Лабунцю Миколі Зіновійовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Лабунця 
Миколи Зіновійовича від 29.01.2016р. №78, щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№10 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити двокімнатну квартиру №10, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Лабунцю Миколі Зіновійовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №10 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

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

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

5. Контроль за вйксйййнзм даного рцрення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, Транспорту тщ^кгязку

і 
\

М іеьки йгодоца В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » лютого 2016 року №

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири № 4 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Мельнику Борису Петровичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Мельника Бориса Петровича від 26.01.2016р. №57, щодо надання дозволу на приватизацію 
квартири №4 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського 
ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

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

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

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

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

5. [ покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

комунаді'ної власності, промисловості,

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » лютого 2016 року № 193

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №31 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Семеляку Миколі Тарасовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Семеляка 
Миколи Тарасовича від 08.02.2016р. №100 щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№31 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Включити трикімнатну квартиру №31, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Семеляку Миколі Тарасовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №31 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

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

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

5. Контроль/з^^икрйанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

комунальної власності, промисловості,

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 лютого 2016 року №194

Про затвердження Положення про 
помічника-консультанта депутата 
Почаївської міської ради

З метою вдосконалення можливостей депутатів Почаївської міської 
ради щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного 
вирішення проблем територіальної громади, керуючись п.53 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.29-1 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», Законом України “Про внесення змін 
до деяких законів України щодо помічників-консультантів депутата місцевої 
ради”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Почаївської 
міської ради (додаток 1).
2. Затвердити опис та форму посвідчення помічника-консультанта депутата 
Почаївської міської ради (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 № (§5

Про внесення змін та 
доповнень до Статуту 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів

Відповідно до листа ДФСУ від 07.09.2015 року № 2318/2/99-99-19-02-10, 
Податкового кодексу України із змінами і доповненнями, Закону України «Про 
загальну середню освіту» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до статуту Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів:
1) у розділі 6 п.6.2 після слова «бюджету» вставити слова «Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади»
2) у розділі 6 дописати п. 6.7. «Отримані доходи і (прибутки)або їх 

частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників) 
членів організації, працівників ( крім оплати праці, нарахування 
єдиного соціального внеску ), членів органів управління та інших 
пов’язаних осіб.»

3) у розділі 9 дописати п.9.5. «У випадку реорганізації права та 
зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників 
відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних 
закладів, як передача активів одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету 
у разі припинення юридичної особи.

2. Контроль дагвіШрнанням даного рішення покласти на комісію з питань 
освіти, культури-; охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту 
населення/

Міський іЧ&іоба В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 №

Про внесення змін та 
доповнень до Статуту 
Старотаразької ЗОШ І-ІІ 
ступенів

Відповідно до листа ДФСУ від 07.09.2015 року № 2318/2/99-99-19-02-10, 
Податкового кодексу України із змінами і доповненнями, Закону України «Про 
загальну середню освіту» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до статуту Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів:
1) у розділі 6п.6.2 після слова «бюджету» вставити слова «Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади»
2) у розділі 6 дописати п. 6.7. «Отримані доходи і (прибутки) або їх 

частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників) 
членів організації, працівників ( крім оплати праці, нарахування 
єдиного соціального внеску ), членів органів управління та інших 
пов’язаних осіб.»

3) у розділі 9 дописати п.9.3. «У випадку реорганізації права та 
зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників 
відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних 
закладів, як передача активів одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету 
у разі припинення юридичної особи.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, кульїурй^. охорон и/Здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » лютого 2016 року

Про внесення змін до Статуту 
Почаївської музичної школи

Відповідно до листа ДФСУ від 07.09.2015 року №2318/2/99 — 99-19-02-10 Податкового 
кодексу України із змінами і доповненнями, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Викласти п.7.5 розділу 7 Статуту Почаївської музичної школи таким чином:
7.5.Відповідно до Положення «Про затвердження переліку типів позашкільних 
навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. №433 та відповідно до Наказу 
№731 від 14.09.2015 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО вересня 2015 р. 
за №1160/ 27605 «Про внесення змін до Положення про початковий спеціалізований 
мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)».

Додатковими джерелами формування коштів закладу є:
кошти , отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг , 
які можуть надаватися державними навчальними закладами, згідно чинного 
законодавства України; 
кошти гуманітарної допомоги;
добровільні грошові внески матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та 
окремих громадян , інші джерела не заборонені чинним законодавством.
Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для 

провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.
Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, 

відповідно до чинного законодавства.
Установлення для закладу в будь -  якій формі планових завдань з наданням платних 

послуг не дозволяється.
2. Доповнити розділ 11 пунктом 11.2 , пунктом 11.3 такого змісту:

11.2. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед 
засновників (учасників), членів організації, працівників (окрім оплати праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних осіб.
11.3. У випадку реорганізації, права та зобов’язання навчального закладу переходять до 
правонаступників, відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних 
закладів, як п§рецач$, активів однієї або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зар^хуваяї^др^охрду бю вету у разі припинення юридичної особи.

Міський голова? В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № /93
Про наданії» 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. Плетянка, 10 гр. Вавринюк О.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 10 гр. Вавринюк О.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. 
ГІочаїв, вул. Плетянка , 10 , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121, 186 Земельного кодексу 
України, ст..26,33 Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 
Закону України «Про землеустрій”», ст.21 Закону України «Про державний земельний 
кадастр», п. 4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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 м. Почаїв, вул. Плетянка гр. Вавринюк О.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 10 гр. Вавринюк О.П., 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. Плетянка , 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. .Вавринюк Ользі Павлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Плетянка.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Старатаразька, 74 гр. Вознюк Л.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 74 гр. Вознюк 
Л.Д., 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. 
Старотаразька, 74 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», п.4 ст. 25 Цивільного 
кодексу України», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Вознюк Людмилі Денисівні 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 6123410500:02:001:3293 у м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 74 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Вознюк Людмилі Денисівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 74 .

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул. Старотаразька 
гр. Вознюк Л.Д.

№ $ 0 1

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 74 гр. Вознюк Л.Д., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Старотаразька та 
передати дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,186 
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», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», п.4 ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Вознюк Людмилі Денисівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2782 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3297 землі сільськогосподарського призначення.

2. Вилучити в гр. Ширми Марії Іларіонівни земельну ділянку площею 0,2782 га.

3. Передати гр. Вознюк Людмилі Денисівні у власність земельну ділянку площею 0,2782 
га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Старотаразька.

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № й о і

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. Гагаріна, 8 гр. Долгушину В.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гагаріна, 8 гр. Долгушина В.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Гагаріна , 8 , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 
Закону України «Про землеустрій», ст.21 «Про державний земельний кадастр», п.4 ст.25 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Долгушину Василю Сергійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0727 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 8 .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № $  О З

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 41 гр. Домницького А.І., 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.25 «Про землеустрій», ст.21 «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. Домницькому Андрію Івановичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1479 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Гайова за кадастровим номером 6123410500:02:001:3332 
землі сільськогосподарського призначення.

2. Вилучити в гр. Домницького Івана Дмитровича земельну ділянку площею 0,1479 га.

3. Передати гр. Домницькому Андрію Івановичу у власність земельну ділянку площею 
0,1479 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Гайова

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

5. Контроль за виконанням даного рішеннядюкласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року №

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 10 гр. Домницького В.І., 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 стЛ 2,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
25 Закону України «Про землеустрій», «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. Домницькому Віктору Івановичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1479 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Гайова за кадастровим номером 6123410500:02:001:3333 
землі сільськогосподарського призначення.

2. Вилучити в гр. Домницького Івана Дмитровича земельну ділянку площею 0,1479 га.

3. Передати гр. Домницькому Віктору Івановичу у власність земельну ділянку площею 
0,1479 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Гайова

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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. Радивилівська, 54 гр. Кималко Р.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54 гр. Кималко Р.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Радивилівська , 54 , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного 
кодексу України, ст. 26.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.21 
«Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», п.4 ст.25 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кималко Раїсі Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54 .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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 м. Почаїв, вул. Радивилівська гр. Кималко Р.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54 гр. Кималко Р.І., 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. Радивилівська , 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 «Про землеустрій», Закону України «Про 
державний земельний кадастр», п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А  :

1. Надати дозвіл гр. Кималко Раїсі Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0400 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Радивилівська.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № $ 0 $

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. Бригадна, 1-а гр. Панчуку В.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 1-а гр. Панчука В.Я., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Бригадна , 1-а , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,12,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 
Закону України «Про землеустрій», ст.21 «Про державний земельний кадастр» п.4 ст 25 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Панчуку Василю Яковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
осподарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 1-а .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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 м. Почаїв, вул. Фабрична гр. Панчуку В.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 1-а гр. Панчука В.Я., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Надати дозвіл гр. Панчуку Василю Яковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1963 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Фабрична.

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

Міський голова В.С. Бойко

\



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № 0 $

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шалівка гр. Підгурській Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 20 гр. Підгурської Н.В., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шалівка, керуючись ст. 12,79,10,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 
Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 “Про державний земельний кадастр”, п.4 ст 25 
Цивільного кодексу України , сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Підгурській Наталії Володимирівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність площею 0,1315 га та 
0,2215 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівкка 
за рахунок земель попереднього землекористувача, померлої Гукайло Любові 
Миколаївни, які були надані їй в користування для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка в межах населеного пункту в т.ч. ріллі.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № 3-Ю

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, 78-а гр. Сіморі І.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 78-а гр. Сімори І.С., 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. Кременецька, 78-а , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про 
державний земельний кадастр”, п.4 ст 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Івану Семеновичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 78-а.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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 м. Почаїв, вул. Кременецька гр. Сіморі І.С.

№ 5- М

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 78-а гр. Сімори І.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, , керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про 
землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 ст.25 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Івану Семеновичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,8822 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Кременецька.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № й !$ .

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
в м. Почаїв, вул. Тиха гр. Октовичу Р.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Я.Мудрого, 54, гр. Октовича Р.С., 
який просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, керуючись Земельним кодексом 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про регулювання 
містобудівної діяльності" Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 
555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року « 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Октовичу Роману Сергійовичу на розроблення детального плану 
території власної земельної ділянки площею 0,1442 га за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:3331 в м. Почаїв, вул. Тиха по зміні її цільового призначення 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 власника 
земельної ділянки.

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
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № с^/3

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул. Бригадна гр. Цокало Н.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 28-а гр. Цокало Н.А., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Бригадна та передати 
дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону 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. Цокало Надії Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0591 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3225 землі сільськогосподарського призначення

2. Передати гр. Цокало Надії Анатоліївні у власність земельну ділянку площею 0,0591 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Бригадна.

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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, 18 гр. Якимчуку П.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 18 гр. Якимчука П.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Галицька , 18 , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Якимчуку Павлу Володимировичу 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. Галицька, 18 .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Галицька гр. Якимчуку П.В.

Від 23 лютого 2016 року

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 18 гр .Якимчука П.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька , керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 
Закону України “Про державний земельний кадастр” ,п.4 ст.25 Цивільного кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Якимчуку Павлу Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0538 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Галицька .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № Л / &

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Я. Мудрого, 18 гр. Бедринській Л.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 18 гр. Бедринської 
Л.Т., 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. Я. 
Мудрого, 18 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. Бедринській Людмилі Трохимівні 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 6123410500:02:001:3195 у м. 
Почаїв, вул. Я. Мудрого, 18 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бедринській Людмилі Трохимівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 18 .

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № З  ! ї

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв гр. Дудару Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шалівка, 13 гр. Дудара Р.В., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 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. Дудару Роману Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0785 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв за кадастровим номером 6123410500:02:001:3326 землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Дудару Роману Васильовичу у власність земельну ділянку площею 0,0785 
га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв.

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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. Верхня, 33 гр. Івасенко З.П.

$ ! ■ $

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 22 гр. Івасенко З.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. Верхня, 33 , керуючись ст. 12,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 
Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл гр. Івасенко Зої Пилипівні 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, 33 .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № $  /9

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. Юридика, 16 гр. Касянчук Р.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 16 гр. Касянчук Р.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. Юридика, 16 , 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 .Надати дозвіл гр. Касянчук Руслані Петрівні 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. Юридика, 16 .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Касянчук Р.П.

Від 23 лютого 2016 року

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 16 гр. Касянчук Р.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 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. Надати дозвіл гр. Касянчук Руслані Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в розмірі 0,1540 га у власність для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Юридика за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлого Недайхлібова Петра Леонідовича, які були 
надані йому в користування для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Юридика в межах населеного пункту, в тому числі ріллі..

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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. Спортивна, 35 гр. Ковальчук Л.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 35 гр. Ковальчук Л.А., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Спортивна, 35 , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 
Закону України “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1 .Надати дозвіл гр. Ковальчук Любові Андронівні 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. Спортивна, 35 .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2016 року №

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради № 1089 
від 22.09.2009 року на ім’я 
Онука С.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 54 гр. Онука С.О., який 
просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 1089 від 22.09.2009 року 
«Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд і ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, 54 на ім”я Онука 
С.О.», керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
Законами 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. Внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 1089 від 22.09.2009 року «Про 
безоплатну передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд і ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, 54 » в зв’язку з проведеними обмірами 
рішення викласти в наступній редакції : «Дати дозвіл гр. Онуку Сергію Олексійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0921 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Варшавська, 54 та 0,1771 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Варшавська ».

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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. Ясна, 27 гр. Підгурському А.Я.

№ /Д 5

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ясна, 27 гр. Підгурського А.Я., 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. Ясна, 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”, ст.21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Підгурському Анатолію Яковичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 27.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул. Гайова гр. Притулі О.М.

Від 23 лютого 2016 року №

Розглянувши заяву жительки с. В.Млинівці гр. Притули О.М., яка 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", 
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. Притулі Ользі Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1611 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Гайова за кадастровим номером 6123410500:02:001:3328 
землі сільськогосподарського призначення.

2. Вилучити з користування в гр. Ященко Євдокії Гаврилівни земельну ділянку в розмірі 
0,1611га.

3. Передати гр. Притулі Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку площею 0,1611 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Гайова.

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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. Шкільна, 14-а гр. Романюку Л.У.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 14-а гр. Романюка Л.У., 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. Шкільна, 14-а, керуючись ст..12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Романюку Лонгіну Ульяновичу 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. Шкільна, 14-а .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № 396
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. Шкільна, гр. Романюку Л.У.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 14-а гр. Романюка Л.У., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про 
землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 ст.25 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Романюку Лонгіну Ульяновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,2695 га для ведення особистого селянського 
госпаодарства в м. Почаїв, вул. Шкільна .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № , / /  /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Гайова, 14-а гр. Саган Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 14-а гр. Саган Л.І., 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. 
Гайова, 14-а 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. Саган Ларисі Іванівні 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 6123410500:02:001:3310 у м. Почаїв, вул. Гайова, 
14-а землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Саган Ларисі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 14-а .

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

4. Контроль за виконанням даного рішенн^ліокласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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. Юридика, 16 
гр. Сверидюку В.П. та гр. Сверидюк О.В.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Юридика, 16 гр. Сверидюка В.П. та гр. 
Сверидюк О.В., які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 16 у спільну сумісну власність, керуючись 
ст.12,79,87,89,107,118,120,121,125,126,186 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 міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Сверидюку Віталію Петровичу та гр. Сверидюк Орисі Володимирівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 16 у спільну сумісну власність.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Сверидюк О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 16 гр. Сверидюк О.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 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 .Надати дозвіл гр. Сверидюк Орисі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в розмірі 0,1021 га у власність для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Юридика за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлого Недайхлібова Петра Леонідовича, які були 
надані йому в користування для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Юридика в межах населеного пункту, в тому числі ріллі..

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № £30
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. Перемоги, 41 гр. Тивонюк В.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Перемоги, 41 гр. Тивонюк В.К., 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. Перемоги, 41 , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Тивонюк Валентині Костянтинівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0816 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 41 .

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № £ 3 /

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Чайковського 
гр. Шмигельській М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 20 гр. Шмигельської М.П., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Чайковського, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, 
СТ..25 Закону України “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний 
земельний кадастр”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Шмигельській Марії Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0538 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлої Онук Марії Михайлівни, які були надані їй в 
користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Чайковського межах населеного пункту в тому числі ріллі.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2016 року №

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради № 80 
від 30.12.2015 року на ім’я 
Зінкевича Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Верхня, 42, гр. Зінкевича Р.В., який 
просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 80 від ЗОЛ2.2015 року в 
пункт 2 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шалівка» уточнивши площу земельної ділянки , керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в пункт 2 рішення сесії Почаївської міської ради № 80 від 30.12.2015 року 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шалівка на ім”я Зінкевича Р.В.», змінивши розмір земельних ділянок із 0,2215 га та 
0,4845 га на розмір 0,3530 га.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № £33

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. Б.Хмельницького, 6 
гр. Василюк Н.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 6 гр. Василюк Н.Т., 
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. Б.Хмельницького, 6, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про 
державний земельний кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1 .Надати дозвіл гр. Василюк Надії Трохимівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0921 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 6

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 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. Чапаева , 94 
гр. Бринській О.С.

№ № 9

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Чапаева, 94 гр. Бринської О.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. 
Чапаева, 94 , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону 
України “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, 
п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Бринській Олександрі Семенівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Чапаева, 94.

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 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул. Чапаєва , 94 
гр. Бринській О.С.

№

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Чапаєва, 94 гр. Бринської О.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарин, керуючисьст 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний 
земельний кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Бринській Олександрі Семенівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,4197 
га, 0,4535 в с. Комарин

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

М ІС Ь К И Й  Г О Л О Ш В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № ц с ,

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Комарин гр. Паляниці О.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Шевченка, 34 гр. Паляниці О.І., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства 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. Паляниці Олександру Івановичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 0,2991 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0461 у с. Комарин, землі сільськосподарського призначення, 0,3203 
га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0463 у с. Комарин, землі
сільськосподарського призначення, 0,5670 га за кадастровим номером
6123488200:02:001:0462 у с. Комарин, землі сільськосподарського призначення.

2. Передати гр. Паляниці Олександру Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,2991 га, 0,3203 га, 0,5670 га для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарин.

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

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с. Комарин, 
вул. Шевченка, 34 гр. Паляниці 0.1.

№ ^ 3 /

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Шевченка, 34 гр. Паляниці О.І., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд с. Комарин , вул. 
Шевченка,34 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. Паляниці Олександру Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0460 у с. Комарин, вул. 
Шевченка, 34 землі житлової та громадської забудови .

2. Передати гр. Паляниці Олександру Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 34

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки 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 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна 
гр. Синішину М.П.

№ $ 3 $

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Чапаєва, 54 гр. Синішина М.П., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 
21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Синішину Миколі Петровичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна за рахунок земель не наданих у власність чи постійне користування в 
межах населеного пункту, в тому числі землі під господарськими будівлями і дворами

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 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року № }39

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с. Старий Тараж, 
вул. Шкільна, 90 гр. Жовтовській Ю.С.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 90 гр. 
Жовтовської Ю.С., 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. Шкільна, 90 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. Жовтовській Юлії Степанівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1918 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0459 у с. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 90 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Жовтовській Юлії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1918 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 90 .

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 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 лютого 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с. Старий Тараж, 
вул. Шкільна, 90 гр. Жовтовській Ю.С.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 90 гр. 
Жовтовської Ю.С., 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. Шкільна, 90 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. Жовтовській Юлії Степанівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1918 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0459 у с. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 90 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Жовтовській Юлії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1918 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 90 .

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



Від 23 лютого 2016 року

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ л ,
к»  Мо

Про повторне затвердження рішень 
45 - ї сесії Старотаразької сільської ради 
шостого скликання від 09.10.2015 року

Керуючись п. 13 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ч.8 
ст.8 Закону України « Про добровільне об’єднання територіальних громад» , сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1.Повторно затвердити рішення 45-ї сесії Старотаразької сільської ради шостого 
скликання від 09.10. 2015 року згідно переліку рішень, зазначених в додатку № 1.

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

1

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬБСА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 23» лютого 2016 року №

Про внесення змін у 
порядок денний третьої 
сесії Почаївської міської ради 
сьомого скликання

Заслухавши інформацію директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Кухаревич Варвари Омелянівни про необхідність винесення на розгляд ради 
питання щодо вартості гарячого харчування учнів за державні кошти у 
Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у порядок денний третьої сесії Почаївської міської ради 
сьомого скликання.

2. Винести на розгляд сесії ради питання щодо затвердження вартості 
гарячого харчування у Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів

3. Заступнику міського голови Чубику Андрію Віталійовичу підготувати 
відповідний проект рішення.

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

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 23» лютого 2016 року №

Про затвердження 
вартості гарячого харчування 
учнів за державні кошти 
в Почаївській ЗОНІ І-ІІІ ступенів

Заслухавши інформацію директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Кухаревич Варвари Омелянівни про вартість гарячого харчування учнів за 
державні кошти у Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити вартість гарячого харчування учнів у Почаївській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів за рахунок державних коштів у розмірі 7 грн за одну порцію.

2. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на директора 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич Варвару Омелянівну.

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

Міський голова В.С.БОЙКО


