
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Ріш ення

«24» червня 2016 року № 413

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

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, пунктом 7, статті 78 Бюджетного Кодексу 
України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Зменшити видаткову частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 2080 гривень:

КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми» 2080 гри.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження)) 2080 грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 2080 гривень:

Почаївський будинок дитячої творчості та спорту:
КФК 070702 «Інші заклади і заходи післядипломної освіти» 2080 грн.
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження)) 2080 грн.

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

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.1. 
Новаковська І.Ю.

О



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 червня 2016 року № 414

Про оренду частини нежитлового 
приміщення Поліцейської станції 
м. Почаїв

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Цивільним кодексом України, враховуючи необхідність розміщення 
центру надання адміністративних послуг в приміщенні Почаївської міської 
ради по вул. Возз’єднання, 16 в м. Почаїв , сесія Почаївської міської ради

1. Доручити Почаївському міському голові Бойку Василю Сергійовичу 
звернутися в ГУНПУ в Тернопільській області з метою надання 
дозволу на оренду частини нежитлового приміщення Поліцейської 
станції м. Почаїв на 10 років.

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

В и р і ш и л а :

Міський головац г іГ В.С. БОЙКО

В.Я. Уйван
І.Ю. Новаковська <



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 24 » червня 2016 р. №

Про співфінансування проекту 
«Розроблення генерального плану 
м.Почаїв»

Відповідно до частини 2 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Постанови Кабінету Міністрів України від 16 
березня 2016 року №200 «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад» сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити обсяг співфінансування із місцевого бюджету проекту 
«Розроблення генерального плану м.Почаїв Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади», що може реалізуватися за рахунок 
субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних громад в сумі 601,794 тис. грн. (шістсот 
одна тисяча сімсот дев’яносто чотири гривні), що становить 60,24 % 
від загальної вартості проекту.

2. При вирішенні питання розподілу коштів міського бюджету, 
отриманих від перевиконання доходної частини міського бюджету за 1 
півріччя 2016 року, виділити кошти на співфінансування 
інвестиційного проекту «Розроблення генерального плану м.Почаїв 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади», який може 
фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних громад, у 
розмірі 601,794 тис. грн. (шістсот одна тисяча сімсот дев’яносто 
чотири грн.) що становить 60,24 % від загальної вартості проекту.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціальйд-ек0номічнф<Грозвитку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА :

В.С.БОЙКО
Чубик А В. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «24» червня 2016 року № 416

Про оголошення конкурсу 
з відбору виконавця послуг 
з оцінки комунального майна 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», з метою збільшення надходжень та 
раціонального наповнення місцевого бюджету, 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. Оголосити конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки комунального майна 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади: частини будівлі (нежитлового 
приміщення), площею 42,5 кв.м, що знаходиться за адресою м. Почаїв, вул. Банкова, 1.

2. Конкурсній комісії по проведенню конкурсів на право укладання договорів оренди та 
відчуження комунального майна Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
провести відповідний конкурс.

3. Конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки комунального майна Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади провести 15 липня 2016р. в приміщенні Почаївської 
міської ради о 14.00 год.
Вимоги до конкурсантів:

- наявність ліцензії на можливість проведення даних робіт;
- вартість виконання робіт;
- термін виконання робіт;
- свідоцтво про реєстрацію ФОП або юридичної особи;
- правовстановлюючі документи;

Прийом документів на участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з оцінки 
комунального майна Почаївської міської об’єднаної територіальної громади закінчується 
за 5 днів до проведення Конкурсу

4. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу в районній газеті «Діалог».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

і комунальної власності, промисловості,

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 червня 2016 року № 417

Про розгляд протоколу загальношкільних 
батьківських зборів Старотаразької ЗОШ І-І1ст.

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , Статутом Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, 
затвердженим рішенням сесії №11 від 15.12.2015 р., враховуючи лист 
дирекції Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів Почаївської міської ради від 
23.06.2016р. № 83, сесія Почаївської міської ради

1. Взяти до уваги протокол № 2 відкритих загальношкільних 
батьківських зборів Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів Почаївської 
міської ради при подальшому вирішенні питання щодо створення 
опорної школи у Почаївській міській об’єднаній територіальній 
громаді.

В и р і ш и л а :

Уйван В.Я.- 
Чубик А.В. 
Новаковська І.Ю. "<



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «24» червня 2016 року № 418

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №24 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Горобець Ганні Данилівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Горобець 
Ганни Данилівної від 07.06.2016р. №436, щодо надання дозволу на приватизацію квартири №24 
у житловому будинку по вул. М. Рожко, 2, 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 трьохімнатну квартиру №24, що знаходиться за адресою: м. Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

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

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

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства так о м у  пальної власності, промисловості,
підприємництва, транспорту та зв язк

л*У■ ' 'Ч д
Нг, * \

Міський голова

Максимчук С.В.

В.С.БОИКО

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червня 2016 року № 4 1 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. С.Жука, 34 гр. Будняк Л.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул.Медова, 12 гр. Будняк Л.О. , 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.с. 
Жука, 34, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 25 Закону України 
«Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Будняк Лідії Олексіївні 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. С.Жука, 34.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко

Чубик А.В. 
Олейнік М.Г. 
Новаковська І.Ю.
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Від 24 червня 2016 року № у і  о

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 40 гр. Панчук М.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Бригадна, 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. Панчук Марії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в розмірі 0,0541 га у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна за рахунок земель попереднього 
землекористувача, гр. ІІанчука Василя Яковича, які були надані йому в користування для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі..

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

А 4
Міський голова

/с V1 *І і  ,

Чубик А.В. 
Козачевсыса О.В. С 
ІІовакоьська І.ІО.

' СУ'

В.С.Бойко
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Від 24 червня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 54 гр. Кималко Р.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54 гр. Кималко Р.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. 
Радивилівська, 54 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

№ У Л

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кималко Раїсі 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 6123410500:02:001:3536 у м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 54 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кималко Раїсі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54.

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

покласти на начальника відділу міської ради
ґ

В.С. Бойко

Чубик А.В.
Козачевська О.В.£
Новаковська І.Ю. N

/с
Міський голова

Т»



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червня 2016 року №

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська гр. Кималко Р.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54 гр. Кималко Р.І., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустою щодо встановлення ( 
відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська та передати дану ділянку у 
власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.253акону України 
"Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити гр. Кималко Раїсі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0400 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська за кадастровим номером 6123410500:02:001:3537 землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Кималко Раїсі Іванівні власність земельну ділянку площею 0,0400 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська.

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

В И Р І Ш И Л А :

юкласти на начальника відділу Почаївської

В.С.Бойко

Чубик А.В. 
Козачевська О.В. ( 
Новаковська І.Ю.

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червня 2016 року № Ч И

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. Шевченка гр. Савчук Г.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка,, 28 гр. Савчук Г.А., 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. Шевченка , керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21 
Закону України “Про державний земельний кадастр” ,п.4 ст.25 Цивільного кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

1 .Надати дозвіл гр. Савчук Галині Афанасїївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0049 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шевченка.

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

В И Р І Ш И Л А :

/ \

Міський головаі «*• В.С. Бойко

Чубик А.В.
Олейнік М.Г. О
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червня 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. Шевченка, 28 гр. Савчук Г.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 28 гр. Савчук Г.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. Шевченка, 28, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 
25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Савчук Галині Афанасїївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0320 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 28.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.
Олейнік М.Г. 0/
Новаковська І.Ю. с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червня 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. Я.Мудрого, 23 гр. Козлову М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Козацька 18 гр. Козлова М.М. , 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. Я.Мудрого, 23, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 
25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Козлову Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0723 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 23.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко

Чубик А.В.
Олейнік М.Г. о \
Новаковська І.Ю. с-

О



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червень 2016 року №

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради 
№ 69 від 30.12 2015 року на ім’я 
Руцької М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Толстого, 12-а гр. Руцької М.С., яка 
просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 69 від 30.12.2015 року 
року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Толстого, 12» , керуючись ст 26, 33 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, сесія Почаївської 
міської ради

1. Внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 69 від 30.12.2015 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. Толстого, 12 гр. Руцькій М.С.», уточнивши адресу земельної ділянки та 
добавивши до вул. Толстого, 12 букву «а».

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко

Чубик А.В.
Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червень 2016 року № ч П

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради 
№ 342 від 12.04.2016 року на ім’я 
Притули Д.В. та Притули С.В.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Суворова, 21 гр. Притули Д.В. та гр. 
Притули С.В., які просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 342 від 
12.04.2016 року року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 21-а гр. Притулі Д.В. та гр. Притулі С.В.» , керуючись ст 26, 33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України “Про 
землеустрій”, сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в п.1,2 даного рішення сесії Почаївської міської ради № 342 від 
12.04.2016 року ««Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул.Суворова, 21-а гр. Притулі Д.В. та Притулі С.В.», уточнивши адресу земельної 
ділянки та виключивши по вул. Суворова, 21 букву «а».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
ПочаїВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ради Ктячриг.м™ П И

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

V
Чубик А.В.

Козачевська О.В.

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Злуки, 65 гр. Каразію В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 43 гр. Каразія В.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Злуки, 65 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

1. Затвердити гр. Каразію Віктору Миколайовичу 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 6123410500:02:001:3535 у м. Почаїв, вул. Злуки, 35 
землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Каразію Віктору Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 65.

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

4. Контроль за в юкласти на начальника відділу міської ради

В И Р І Ш И Л А :

Козачевську О.В.

О Ц
Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В. 
Козачевська О.В.{ 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 червня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька гр. Сіморі І.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 84 гр. Сімори І.С., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька 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. Сіморі Івану Семеновичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8822 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0543 землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Сіморі Івану Семеновичу у власність земельну ділянку площею 0,8822 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька.

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

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

Міський голова В.С.Бойко

Чубик А.В.
Козачевська О.В.

Новаковська І.Ю. —


