
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«02» грудня 2016 року № 581

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2016 рік

Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету Почаївської міської ради відповідно до пункту 
23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 23, 78 Бюджетного Кодексу України Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 355200 гривень, за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 95200 гривень;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами на суму 50000 гривень;

єдиний податок з фізичних осіб на суму 70000 гривень;
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників на суму 50000 

гривень;
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх 

об’єднань на суму 30000 гривень;
надходження від орендної плати за користування цілісними майновими 

комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на суму 
60000 гривень;

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 331100 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального
фонду міського бюджету:
2.1. Почаївська міська рада 331100 гри.

з них на:
• оплату праці (КЕКВ 2110) 51250 грн.
в тому числі:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 43000 грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» 8250 грн.
• нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 15850 грн.
в тому числі:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 10000 грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи з 

дітьми» 4000 грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» 1850 грн.
• поточні видатки 264000 грн.
в тому числі:



КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи . 
дітьми» 25000 грн.

КФК 110202 «Музеї і виставки» 39500 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» 199500 грн.
3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2016 рік на 24100 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини 
загального фонду міського бюджету, шляхом передачі з загального фонду до 
(бюджету розвитку) спеціального фонду:

3.1. Почаївська міська рада 24100 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 24100 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 24100 грн.
4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним 

розпорядником коштів за кодами функціональної та економічної класифікації 
видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік:

4.1. Почаївська міська рада
4.1.1 Зменшити асигнування на: 277040 грн.
з них на:
• нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 10300 грн.
в тому числі:
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 10300 грн.
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) 242300 

грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 235000 грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 700 грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» 200 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» 4000 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 2400 грн.
• поточні видатки 24440 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 5000 грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 100 грн.
КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 

заклади та заходи» 10000 грн.
КФК 110201 «Бібліотеки» 7000 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» 2340 грн.
4.1.2 Збільшити асигнування на: 277040 грн.
з них на:
• оплату праці (КЕКВ 2110) 227895 грн.
в тому числі:



КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 10300 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 204000 грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 800 грн.
КФК 110201 «Бібліотеки» 5700 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» 5195 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 1900 грн.
• нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 39145 грн,
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 36000 грн.
КФК 110201 «Бібліотеки» 1300 грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» 200 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» 1145 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 500 грн.
• соціальне забезпечення (КЕКВ 2700) 10000 грн.
КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 10000 грн.
5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним 

розпорядником коштів за кодами функціональної та економічної класифікації 
видатків (бюджету розвитку) спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік:

5.1. Почаївська міська рада
5.1.1 Зменшити асигнування на: 6000 грн.
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 6000 грн.
в тому числі:
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 6000 грн.
5.1.2 Збільшити асигнування на: 6000 грн.
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 6000 грн.
в тому числі:
КФК 110201 «Бібліотеки» 6000 грн.
6. Затвердити профіцит міського бюджету у сумі 24100 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з додатком 1.

7. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
24100 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з 
додатком 1.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, 
згідно з додатком 2.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
КОМІСІЮ 3 ПИТ£І|Ь С0ЦіаЛЬНО-£КОНОМЬЧНОГО розвитку, інвестицій та бюджету.

/  /  І і Н /
Міський голов*

Бо цюк О.І. ідІШ .
Новаковська І.Ю.і

В.С.Бойко



Додаток № 1
до рішення Почаівської міської ради від 02.12,2016 № 581 

"Про внесення змін до міського бюджет на 20126 рік"

Зміни до фінансування Почаївського міського бюджету на 2016 рік
грн.

Код
Найменування

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету

Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

Загальне фінансування
200000 Внутрішнє фінансування -24 100,0 24 100,0 24 100,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
-24 100,0 24 100,0 24 100,0

208400 Кошти, шо передаються із загального фонду 
бюджету до (бюджету розвитку) спеціального 
фонду

-24 100,0 24 100,0 24 100,0

600000 Фінансування за активними операціями -24 100,0 24 100,0 24 100,0

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -24 100,0 24 100,0 24 100,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до (бюджету розвитку) спеціального 
фонду (\

-24 100,0 24 100,0 24 100,0

Секретар міської ради В.Я.Уіжан

\



Додаток № 2
до рішення Почаівської міської ради від 02.12.2016 року № 581 

’Про внесення і  мін до міського бюджету на 2016 рік"

Зміни
до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку і

Ор* )
Код програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету'

Код
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
фу нкці а нал ь ної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/тиПОВОЮ 

програм ноющим часовою класифікацією видатків 
тв кредитування місцевого бюджету

Наїм об'єктів відповіднії до проектно- 
кошторисної документа ціі тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництві

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на тавершення 
будівництва 
об'єктів ня 

майбутні роки

Затверджено Уточнення
♦і ■

Рятом
видатків и я
поточний

рік

01 Почяївськв міська рала 1 518 442,0 4 977 391,0 24100,0 5 001 491,0
0IDI16 Орган місцевого самоврядування Капітальні вкладення 370 OOG.Û 91720,0 461 720,0
070201 Загальноосвітні школи Капітальні вкладення 327 465,0 24100,0 351 565,0

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

Капітальні вкладення 21000,0 0,0 21 000,0

110201 Бібліотеки Капітальні вкладення 6000,0 6 000,0

110202 Музеї та виставки Капітальні вкладення 47 494,0 47 494,0

110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

Ката тільні вкладення 16 000,0 16 000,0

110205 Школи естетичного виховання дітей Капітальні а кладення 12 000,0 12 000,0

15010! Капітальні вкладення Розробленні проектно-кошторисної доку 144 417,0 82 В0,0 152 697,0
15010) Капітальні вкладення Реконструкція очисних споруд 896 238,0 896 236,0 896 238,0

150202
Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

Розробленні генплану міста По чан
999 1 06,0 999 106,0

150202
Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

Розроблення тенллану села Ст. Тараж та

442 067,0 442 067,0

170703
Ви латки на проведення робіт, повязан нх із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Капітальні вкладення 682 204,0 802 204,0 -106000,0 696 204,0

180409
Внески органів влади АРК та органів місцев 
самоврядування у статутні фонди субєктів 
підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ

Капітальні вкладення 894 400,0 0,0 899 400,0

Л Всьою 1 57Я 441,0 4 977 391,0 24100,0 5 001 491,0

Гекретяр міської ряди В.Я. УАвян



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ ННЯ

від « 02 » грудня 2016 року № ' '

Про виділення коштів з міського 
бюджету для співфінансування 
проекту «Капітальний ремонт 
вулиці Шевченка в м. Почаїв»

Згідно п. 8 переліку документів, які подаються у Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, керуючись Законом 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Виділити з міського бюджету кошти в сумі 224,84 тис грн. на 
співфінансування у 2017 році проекту «Капітальний ремонт вулиці Шевченка в 
м. Почаїв», що становить 15% від загальної вартості проекту.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ ННЯ

від « 02 » грудня 2016 року № 5^л

Про виділення коштів з міського 
бюджету для співфінансування 
Проекту «Реконструкція системи 
водопостачання м. Почаїв 
Тернопільської області»

Згідно п, 8 переліку документів, які подаються до Міністерства 
регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства 
України для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, керуючись Законом 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Виділити з міського бюджету кошти в сумі 1233.16 тис грн на 
співфінансування у 2017 році проекту «Реконструкція системи водопостачання 
в м. Почаїв Тернопільської області», що становить 15% від загальної вартості 
проекту.

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

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ ННЯ

від « 02 » грудня 2016 року №

Про передачу коштів медичної 
субвенції з Почаївського міського 
бюджету до Кременецького 
районного бюджету

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..89, 
101 Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати 100 % коштів медичної субвенції, які будуть заплановані 
у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на Почаївську 
міську об’єднану територіальну громаду, як міжбюджетний трансферт з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету, 
дотримуючись відсоткового співвідношення; 30% на фінансування послуг 
первинної медико-санітарної допомоги та 70 % на фінансування вторинної 
лікувально-профілактичної допомоги.

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір 
про передачу та прийняття медичної субвенції на 2017 рік з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету, дотримуючись 
відсоткового співвідношення: 30% на фінансування послуг первинної медико- 
санітарної допомоги та 70 % на фінансування вторинної лікувально- 
профілактичної допомоги (додаток 1).

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

^  В. С. Бойко
/



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ ННЯ

від « 02 » грудня 2016 року № '

Про передачу коштів 
з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету 
на компенсацію пільг жертвам 
політичних репресій

З метою здійснення соціального захисту та соціального забезпечення 
населення у 2017 році, на виконання вимог ст.З, 6 Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій», керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.89, 101 Бюджетного кодексу України, 
сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 Передати кошти з міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції на 
відшкодування у 2017 році пільг на житлово -  комунальні послуги особам, які 
мають на це право згідно Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій» у сумі 16 000 грн (шістнадцять тисяч грн.).

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір 
про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів до Кременецького 
районного бюджету у вигляді іншої субвенції на відшкодування пільг на 
житлово -  комунальні послуги особам, які мають на це право згідно Закону 
України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (додаток І).

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

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ ННЯ

від « 02 » грудня 2016 року № -5 $  6

Про передачу коштів 
з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету 
на галузь «Соціальне забезпечення»

З метою забезпечення належного рівня соціального захисту та соціального 
обслуговування населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 
році, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст 89, 101 
Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 Передати кошти з міського бюджету до Кременецького районного бюджету, як 
міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції на галузь «Соціальне забезпечення» на 
оплату у 2017 році праці працівників, які надають соціальні послуги міському та сільському 
населенню на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади через 
Кременецький територіальний центр соціального обслуговування в сумі 497800 грн 
(чотириста дев’яносто сім тисяч вісімсот 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).

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір про передачу та 
прийняття міжбюджетних трансфертів у вигляді іншої субвенції на галузь «Соціальне 
забезпечення» на оплату у 2017 році праці працівників, які надають соціальні послуги 
міському та сільському населенню на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади через Кременецький територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 497800 грн (чотириста дев’яносто сім 
тисяч вісімсот гривень) (додаток 1) та договір на передачу та прийняття міжбюджетних 
трансфертів у вигляді іншої субвенції на галузь «Соціальне забезпечення» 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 17000 грн (сімнадцять тисяч гривень) через Управління праці та 
соціального заідмя^цтаселення Кременецької РДА (додаток 2).

^троМііОа^»конанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
соціалуЙОг^,_____ _ _ ,Ф 0 /  , —■ \  -*\\# ; ? / /  ГГГ
Міськцй ю .к

розвитку, інвертчртгта бюджету

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

№

Про затвердження акту обстеження 
земельної ділянки по вул.ЛосятинськійДа 
в м.Почаєві з додатками

Керуючись Розділом 11 Конституції України, ст.5,12,93,95,96,152 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки тимчасової комісії 
для обстеження земельної ділянки по вул.Лосятинській,1а в м.Почаєві та умови договору 
оренди землі від 24.05.2007 року (Орендар -  ЗАТ «Українська енергетична груп а»),сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки по вул.Лосятинській.Іа в м.Почаєві від 
«01» грудня 2016 року.

2. Ініціювати питання щодо розірвання договору оренди землі від 24.05.2007 року 
(зареєстрований у Кременецькому районному відділі Тернопільської регіональної 
філії Центру ДЗК «05» червня 2007 року за №040765/01838), та з цією метою 
доручити юридичному відділу Почаївської міської ради підготовити та подати 
відповідний позов до суду.

3. Міському голові забезпечити сплату судового збору за подання позовної заяви у 
розмірі, визначеному Законом України «Про судовий збір».

В И Р І Ш И Л А :

. 527^N х



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «02» грудня 2016 року № £88

Про внесення змін до структу ри, 
загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого комітету Почаївської 
міської ради на 2016 рік

Керуючись ст. 26 Закону України "'Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку 
із необхідністю забезпечення дотримання законності та прозорості при виконанні 
повноважень відділами Почаївської міської ради, враховуючи потребу у забезпеченні 
швидкого та ефективного вирішення питань у галузі освіти та культури, міська рада -

1. Створити виконавчий орган Почаївської міської ради -  відділ освіти без статусу 
юридичної особи.

2. Ввести до структури апарату Почаївської міської ради відділ освіти з посадами:
начальник відділу освіти;
спеціаліст відділу освіти.

3. Створити виконавчий орган Почаївської міської ради -  відділ культури зі статусом 
юридичної особи.

4. Ввести до структури апарату Почаївської міської ради відділ культури з двома 
посадами:

начальник відділу культури;
спеціаліст відділу культури.

5. Вивести зі структури апарату Почаївської міської ради:
сектор культури в складі 1 (одного) спеціаліста;
1 (одну) посаду спеціаліста з фінансового відділу Почаївської міської ради.

6. Фінансовому відділу Почаївської міської ради внести зміни до штатного розпису 
виконавчого апарату Почаївської міської ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
інвестицій та бюджету.

В И Р І Ш И Л А :

Міс В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Віл «02» грудин 2016 року № £89

Про затвердження Положений про 
фін»псовий відділ Почаївської 
міської ради

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи необхідність розподілу обов’язків між працівниками фінансового відділу 
Почаївської міської ради,сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити Положення про фінансовий відділ Почаївської міської ради згідно додатку 
№1 до даного рішення.

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

В И Р І  III И Л А :

питань г діяльності і етики.

Міський го.юна В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення
« 02 » грудня 2016 року № £ 9 0

Про перейменування Почаївської
загальноосвітньої школи І ступеня
та внесення змін до Статуту Почаївської ЗОШ І ст.

Відповідно до ст. 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні» та з метою перейменування Почаївської загальноосвітньої школи І 
ступеня та приведення установчого документа у відповідність до вимог 
законодавства та норм встановлених підпунктами 133.4.1 та 133.4.2 пункту 
133.4 статті 133 Податкового кодексу України, враховуючи лист Почаївської 
ЗОШ 1 ст. №760 від 03.11.2016р., сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

1 .Перейменувати Почаївську загальноосвітню школу І ступеня на 
Затишанську загальноосвітню школу І ступеня та внести відповідні зміни до 
установчого документу.

2.Внести та затвердити зміни до Статуту Почаївської загальноосвітньої 
школи І ступеня Почаївської міської ради затвердженого рішенням сесії 
міської ради № 175 від 21 січня 2016р., а саме:

- п.1.1 Розділу 1 «Почаївська загальноосвітня школа 1 ступеня» замінити на 
«Затишанська загальноосвітня школа І ступеня»;
- п.2.1 Розділу 2 «План роботи обговорюється педагогічною радою 
навчального закладу Почаївською ЗОШ І-Ш ступенів та затверджується 
директором Почаївської ЗОШ І ступеня» замінити на «План роботи 
обговорюється педагогічною радою навчального закладу, Почаївською ЗОШ 
І-ІІІ ступенів та затверджується директором Затишанської ЗОШ І ступеня»;
- п.2.3 Розділу 2 «гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України» замінити на «гриф Міністерства освіти і науки України»;
- п.2.5 Розділу 2 «Зарахування учнів до навчального здійснюється» замінити 
на «Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється»;



- п.2.12 Розділу 2 «індивідуальних особливостей учнів» замінити на «вимог 
навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів»;
- Розділ б.Фінансово-господарська діяльність доповнити:
- п. 6.7 та викласти в такій редакції: «Затишанській ЗОШ І ступеня , як 
неприбутковій організації, забороняється розподіляти отримані доходи 
(прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, 
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для 
цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 
фінансування видатків, визначених пунктом 6.8 цього Статуту.»;
- п. 6.8 та викласти в такій редакції: «Доходи (прибутки) Затишанської ЗОШ І 
ступеня використовуються виключно для фінансування видатків на власне 
утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами»;
- п.8.4 Розділу 8 «не частіше 1-2 разів» замінити на «не частіше як два рази»;
- Розділу 9.Реорганізація або ліквідація навчального закладу доповнити п. 9.4 
та викласти в такій редакції: «В разі припинення юридичної особи - 
Затишанської ЗОШ І ступеня (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 
бюджету».

3. Директору Почаївської загальноосвітньої школи І ступеня здійснити 
необхідні заходи щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту 
Почаївської загальноосвітньої школи І ступеня згідно вимог чинного 
законодавства.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від <02.»  грудня 2016 року № 69 /

Про затвердження Положення про 
порядок надання послугу сфері 
організації відпочинку та розваг, 
під час проведення ярмарків, державних 
та місцевих святкових урочистих 
заходів на території міста Почагва, сіл 
Старий Тараж, Комарин та Затишшя

Для організації та проведення відпочинково-розважальних заходів 
громади, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну 
медецину», «Про тваринний світ», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», Правилами благоустрою, чистоти та 
порядку м.Иочаєва, затв. рішенням Почаївської міської ради 5-го скликання 
№70 від 29.08.2006 року, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання послуг у сфері організації 
відпочинку та розваг, під час проведення ярмарків, державних та 
місцевих святкових урочистих заходів на території міста Почаєва, сіл 
Старий Тараж, Комарин та Затишшя згідно додатку №1.

2. Виконавчому комітету Почаївської міської ради надавати погодження 
місця для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг 
відповідно до затвердженого Положення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
дегіутат^ку^дс^кію з пита^к-освіти, культури, охорони здоров’я,
моло^; бяОрФу̂ т а тотального захисту населення.

В.С.Бойко



Додаток №1
до рішення сесії Почаївської міської ради 

від 02.12.2016 року Ла ' %

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання послугу сфері організації відпочинку та розваг, під 
час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових урочистих

заходів на території міста Почаєва, сіл С гарнії Тараж, Комаром га
Затишшя

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку 

та розваг, під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових 
урочистих заходів на території міста Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та 
Затишшя (далі -  Положення) визначає єдині умови та порядок погодження 
місць для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території 
міста Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та Затишшя, а також вимоги до 
утримання таких місць.

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»,
Земельного кодексу України, Правил будови і безпечної експлуатації 
атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № ПО та інших нормативно- 
правових актів.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів
господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації відпочинку та 
розваг, під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових 
урочистих заходів на території міста Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та 
Затишшя.

1.3. Діяльність у сфері організації відпочинку та розваг, під час 
проведення ярмарків, державних та місцевих святкових урочистих заходів на 
території міста Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та Затишшя здійснюється 
суб’єктами господарювання після отримання рішення виконавчого комітету 
Почаївської міської ради щодо погодження місця для надання певного виду 
послуг у сфері організації відпочинку та розваг, під час проведення ярмарків, 
державних та місцевих святкових урочистих заходів.

1.4. Діяльність у сфері організації відпочинку та розваг включає надання 
розважальних і спортивних послуг, а саме:

функціонування атракціонів;
експлуатація тирів, батутів;
прокат Іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-вело-мобілів;
діяльність пересувних цирків тощо.
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2. Умови погодження місця для надання послуг 
у сфері організації відпочинку та розваї

2.1 На території міста Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та Затишшя
надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг здійснюється у 

визначених місцях згідно додатку №1 до цього Положення.
2.2. При здійсненні діяльності у сфері організації відпочинку та розваг не 

повинно створюватися будь-яких незручностей для пішоходів та проїзду 
транспортних засобів на території міста.

2.3. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен 
обмежуватись часовим проміжком: з 9.00 год. до 23.00 год. Як виняток, у дні 
святкових та масових заходів режим роботи встановлюється рішенням 
виконавчого комітету.

3. Порядок отримання погодження місця
■ « • ••• «для надання послугу сфері організації відпочинку та розваг

3.1. Для отримання погодження місця для надання послуг у сфері 
організації відпочинку та розваг суб’єкт господарювання подає наступні 
документи:

- заяву встановленого зразка (додаток 2 до цього Положення);
- копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців;
- копію довідки про перебування суб’єкта господарювання на податковому 

обліку;
- схему розташування (довільної форми планово -  картографічний 

матеріал) місця надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг ;
- ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням 

тварин);
- копію дозволу на експлуатацію атракціонів (у разі, коли атракціон 

віднесений до атракціонів підвищеної небезпеки);
- перелік та кількість тирів, батутів; іграшкових машинок, дитячих 

мотоциклів, електро-вело-мобілІв.
Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в 

заяві та документах, що додаються до неї.
3.2. Рішення про погодження місця для надання послуг у сфері 

організації відпочинку та розваг або відмову в погодженні приймається 
виконавчим комітетом Почаївської міської ради.

У разі відмови секретар виконавчого комітету міської ради у 5-ти денний 
строк повинен повідомити суб’єкта господарювання про прийняте рішення з 
поясненням причини відмови.

Рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради про погодження 
місця для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг доводиться
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до відома суб’єктів господарювання у будь-який спосіб (лист, телефон, 
електронна пошта тощо).

3.3 Кошти за тимчасове користування місцем, що використовується для 
надання послуг у сфері відпочинку та розваг суб’єктами господарювання не 
сплачуються

4. Умови тимчасового утримання місць
для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

4.1. Місця для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг 
утримуються суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою, забезпечення 
чистоти і порядку в м.Почаїв, затв. рішенням Почаївської міської ради 5-го 
скликання №70 від 29.08.2006 року.

4.2. Суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері організації 
відпочинку та розваг, зобов'язані:

4.2.1 - забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне 
очищення, відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього 
природного середовища", Санітарних норм та правил утримання територій 
населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 
від 17.03.2011 р. №145, Правил благоустрою , забезпечення чистоти і порядку в 
м.Почаїв, затв. рішенням Почаївської міської ради 5-го скликання №70 від 
29.08.2006 року ;

4.2.2 - забезпечити належне утримання тварин у цирках та Інших 
видовищних заходах відповідно до Законів України "Про тваринний світ", 
"Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", 
"Про захист тварин від жорстокого поводження" та Інших нормативно- 
правових актів, що прийняті відповідно до цих законів;

4.2.3 -  вжити заходів щодо дотримання протипожежних норм та вимог 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту населення від впливу шуму»;

4.2.4. - укласти договір на вивезення твердих побутових відходів.
4.2.5. - встановити урни для збирання відходів та сміття біля місць 

надання послуг у сфері розваг;
4.2.6. - забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі 

зелених насаджень на наданій території;
4.3. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт 

повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до сфери розваг території.
4.4. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними 

для життя та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та 
Інші споруди, Інші елементи повинні бути у належному стані. Не допускається 
наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян 
обладнання, елементів благоустрою.
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5. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

5.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, установи, 
організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з надання 
послуг у сфері відпочинку та розваг з метою відвернення і зменшення 
шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров'я населення 
міста зобов'язані:

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні,
технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до 
рівнів, установлених санітарними нормами;

2) забезпечувати під час роботи об’єктів з надання послуг у сфері розваг 
рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у 
приміщеннях І на відкритих майданчиках, близько прилеглих до житлових 
будинків, згідно вимог, установлених санітарними нормами;

3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів
шуму, встановлених санітарними нормами.

5.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів
діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними 
нормами, для відповідного часу доби.

6. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

6.1. На об’єктах благоустрою забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в 
установленому порядку;
2) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, дерева, кущі та інші зелені 
насадження;
3) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, 
гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
4) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати 
побутовими відходами, недопалками тощо;
5) складати будь-які матеріали, конструкції, обладнання за межами місць, 
відведених для надання послуг у сфері розваг;
6) захаращувати території, відведені для надання послуг у сфері розваг, 
будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими 
відходами, відходами діяльності, накопиченням снігу та льоду тощо;
7) порушувати правила складання, зберігання, розміщення, транспортування, 
утилізації та використання відходів;
8) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та 
твердих побутових відходів;
9) виливати рідину, викидати сміття через вікна автотранспортних засобів, в 
прорізи приміщень;
10) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, 
листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
11) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, лотки
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12) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, 
машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення 
негайного ремонту при аварійній зупинці);
13) самовільно підключатися до мереж електро-, водо- та газопостачання, 
зливової та господарсько-побутової каналізації;
14 ) самовільно займати і використовувати земельні ділянки з порушенням 
схеми розташування, наданої для надання послуг у сфері розваг у

встановленому законодавством порядку;
15) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у 

тому числі від транспортних засобів;
16) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження 
(руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та 
елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та 
інші дії, заборонені цим Положенням та чинним законодавством України;
17) влаштовувати стоянки транспортних засобів.

5. Контроль за дотриманням цього Положення 
та відповідальність за його порушення

5.1. Відповідальність за порушення вимог техніки безпеки, безпеки 
відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної 
безпеки при здійсненні діяльності у сфері організування відпочинку та розваг 
несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством України.

5.2. Шкода, заподіяна при розміщенні об’єктів надання послуг у сфері 
організування відпочинку та розваг внаслідок порушення законодавства у 
сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством 
порядку.

5.3. Контроль за додержанням цього Положення здійснює виконавчий 
комітет міської ради.

„(\

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток І до Положення про порядок 
надання послуг у сфері організації 
відпочинку та розваг, під час 
проведення ярмарків, державних та 
місцевих святкових урочистих заходів 
на території міста Почаева, сіл 
Старий Тараж.Комарин та Затишшя

ПЕРЕЛІК
місць, визначених на території міста Почаева, сіл Старий Тараж, Комарин 
та Затишшя для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

1. Парк імені Тараса Шевченка.
2. Міський центральний парк: територія дитячого майданчика «КозЬеп», 

територія навколо дошки оголошень міста, прилегла територія 
Почаївської ЗОШ І-І1І ступенів, зокрема, територія міського стадіону.

3. Територія шкільного стадіону в с.Старий Тараж та центральна частина 
села Старий Тараж.

4. Центральна частина села Затишшя та села Комарин.
5. Клуб села Старий Тараж та прилегла до нього територія.
6. ГІочаївський міський будинок культури та прилегла до нього 

територія.

Секретар міської ради В.Я.Уйван

б



Додаток№2
до Положення про порядок 
надання послугу сфері організації 
відпочинку та розваг, під час 
проведення ярмарків, державних та 
місцевих святкових урочистих заходів 
на території міста Почаєва, сіл 
Старий Тараж.Комарин та Затишшя

Виконавчому комітету Почаївської міської ради

ЗА Я В А
про отримання погодження місця

для надання послугу сфері розвагу місті Почагві, селі Старий Тираж, селі Кома рип, селі Затишшя  

Прошу погодити місце для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

(назва об'єкта)

(місце розміщення)

(повне найменування юридичної особи/ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприемця)

(ідентифікаційний код згідно ЄД РП О У, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприсмця, 
платника податків та інших обов'язкових платежів) /

(ім’я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприемця/уповноваженої особи) 

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприемця)

(контактний телефон)
Технічні характеристики об'єкта:

(атракціон, батут, цирк, каруселі тощо, розміри, місце розташування, площа кв. метрів)

Термін розміщення об’єкта з ________________________по____________________•

Документи, що додаються (на звороті аркуша):
1. ’
2 .

3.
4.
________________20___р. _ _ _ _ _ _ _  __________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по
батькові заявника або 
уповноваженої ним особи)

Я, _________________________ ____________ _________________________________________ , ознайомлений/ ознайомлена із
нормами Закону України Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку свої 
персональних даних.

___ _____ 20 р. ___________________  _________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по

батькові заявника або
0 уповноваженої ним особи)

V & і\\
Секретар міської ради В.Я .У іш ан



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕННЯ

№ £92
Про затвердження типової форми 
Акту обстеження матеріально^ 
побутових умов проживання

від «02» грудня 2016 року

Керуючись ч.2 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції 
депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, сесія 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити типову форму акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, 
(типова форма акту обстеження матеріально-побутових умов -  додаток 1).

2. Підпис депутата Почаївської міської ради на Акті обстеження підтверджується 
секретарем міської ради, а за його відсутності -  заступником міського голови та 
завіряється печаткою загального відділу Почаївської міської ради, а у населених 
пунктах, що входять до складу об’єднаної територіальної громади - староста 
відповідного населеного пункту або особа, що виконує обов’язки старости та 
завіряється печаткою старости. Не завірений печаткою Акт обстеження є недійсним.

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

Міський В.С.БОИІСО



Додаток І
до рішення сесії міської ради 

_____ від «_____ »____________2016р.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ 
УМОВ ПРОЖИВАННЯ

«____ » ___________ 20__р. м. Почаїв

Мною, депутатом Почаївської міської ради _____________________та
представниками громадськості:
1.

2.

Вищенаведеної дати було проведено обстеження матеріально-побутових умов 
проживання
гр«___________________________________________________________________

В даному помешканні зареєстровані такі 
особи:

В ході обстеження було виявлено, що

Акт складений для пред’явлення по місцю вимоги.

Депутат Почаївської міської ради: ________

Представники громадськості: ________

Підпис депутата підтверджую.

мп



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «02» грудня 2016 року  № 593

Про затвердження типового договору
оренди нерухомого майна, що належить
до комунальної власності Почаївської міської ради

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про оренду державного і комунального майна», п.ІО постанови 
Кабінету Міністрів України №786 від 04.10.1995р. «Про методику розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної депутатської 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. Затвердити типовий договір оренди нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності Почаївської міської ради (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність додаток 2 до рішення сесії 
Почаївської міської ради №1162 від 26.06.2013р.

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

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «02» грудня 2016 року № 594

Про продовження дії договору оренди 
нерухомого майна № 5 від 30.12.2014 року

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про оренду державного і комунального майна», п.Ю постанови 
Кабінету Міністрів України №786 від 04.10.1995р. «Про методику розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», п.8.4. договору 
оренди нерухомого майна № 5 від 30.12.2014р., враховуючи висновки і пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, 
сесія Почзївської міської ради

1. Продовжити договір оренди між Почаївською міською радою та 
комунальним закладом Тернопільської обласної ради «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» на користування частиною 
нежитлового приміщення за адресою: м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 15, 
площею 54,4 кв.м. з метою використання під «Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф».

2. Встановити орендну плату у розмірі 1 (одна) гривня в рік; договір 
укласти терміном 2 роки: з 01.01.2017р. по 31.12.2019р. включно.

3. Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти додаткову угоду до 
договору оренди нерухомого майна № 5 від 30.12.2014р.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства та

жисловості, підприємництва, транспорту та

ВИР І ШИЛА:

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «02» грудня 2016 року № 595

Про надання в оренду приміщення під 
розміщення поштового відділення зв’язку 
в селі Старий Тараж

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного і комунального майна», п.10 постанови Кабінету Міністрів 
України №786 від 04.10.1995р. «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу», у зв’язку зі здійсненням підприємствами зв’язку діяльності з 
розповсюдження періодичних друкованих видань зазначених у частинах І та 3 статті 6 Закону 
України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів”, враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

ВИР І ШИЛА:

1. Укласти договір оренди між Почаївською міською радою та Тернопільською 
дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на 
користування частиною нежитлового приміщення за адресою: с. Старий Тараж, вул. 
Резніка, 7, площею 14,2 кв.м. з метою використання під поштове відділення зв’язку 
села Старий Тараж, села Комарин.

2. Встановити орендну плату у розмірі 1 (одна) гривня в рік; договір укласти терміном 2 
(два) роки 11 (одинадцять) місяців: з 01.01.2017р.

3. Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти договір оренди майна Почаївської 
міської ради.

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

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «02» грудня 2016 року

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №20 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Лівинюк Богдані Мирославівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Лівинюк 
Богдани Мирославівни від 04,11.2016р. №766, щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№20 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 №20, 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. Лівинюк Богдані Мирославівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №20 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



я
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «02» грудня 2016 рою' №

Про внесення змін до рішення 
сесії Почаївської міської ради 
№2071 від 27.02.2015р.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Земельним Кодексом України, Положенням «Про 
умови взяття громадян на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв, с. Затишшя та порядок їх надання» від 18.02.2015р. 
№2071, враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, сесія міської ради

1. Внести зміни до п.1.4. Положення про умови взяття громадян на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв, с. 
Затишшя та порядок їх надання, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №2071 
від 27.02.2015р. у якому замінити графу «довідка БТ1, про наявність чи відсутність права 
власності на нерухоме майно» на «копія документа, що посвідчує право власності на майно, у 
якому зареєстрований заявник».
2. Внести зміни до п.1.4. Положення про умови взяття громадян на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв, с. 
Затишшя та порядок їх надання, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №2071 
від 27.02.2015р. у якому замінити графу «довідка з земельного відділу Почаївської міської ради 
про відсутність або наявність земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної 
приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладення цивільно- 
правових угод» на «довідка з земельного відділу органу місцевого самоврядування про 
відсутність або наявність земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної 
приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладення цивільно- 
правових угод у разі наявності таких відомостей».
3. Внести зміни до п.2.5. Положення про умови взяття громадян на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв. с. 
Затишшя та порядок їх надання, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №2071 
від 27.02.2015р. та викласти його у наступній редакції: «Облік громадян, які бажають отримати 
земельну ділянку_діД індивідуальне житлове будівництво здійснює земельний відділ
Почаївськокміської радникУ >0 \
4. Кацтроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

і та охорони навколишнього

ВИР І ШИЛА:

В.СБОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № £92

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин , гр. Сіморі М.Я.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Сі мори М.Я, яка просить затвердити 
проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарин та передати дані ділянки у власність, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сіморі Марії Якубівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,5149 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0245 по вул. Шевченка; 0,4539 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0244 по вул. Зарічна, для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Марії Якубівні у власність земельні ділянки площею 0,5149 га 
по вул. Шевченка та 0,4539 га по вул. Зарічна для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин.

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

4. Термін ДІЇ даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
, земельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

л
Бойко В.С.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02» грудня 2016 року № 3 9 9

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с.Старий Тараж , гр. Каннсвіїї Н.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 28, гр. Каняєва Н.І, яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж та передати дані ділянки у 
власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26 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", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Каняєвій Ніні Іванівні проект землеустрою щодо відведення у
власність земельні ділянки: площею 0,4590 га за кадастровим номером
6123488200:02:001:0239 в с.Старий Тараж ; 0,3151 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0241 в с.Старий Тараж; 0,2374га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0240 в с.Старий Тараж по вул. Вільшанки для ведення особистого 
селянського господарства в с.Старий Тараж, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Каняєвій Ніні Іванівні у власність земельні ділянки: площею 0,4590 га в 
с.Старий Тараж ; 0,3151га в с.Старий Тараж; 0,2374га с.Старий Тараж по вул. 
Вільшанки для ведення особистого селянського господарства .

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за вдашщнням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань мідч»§удуващрг; архітектури, яЄмєльнііх  відносин та охорони навколишнього
природ^о^ф ^оЬ Н щ а.^/'., . л >  /з

Міський Голої та В.С. Бойко

Олейнік М\Г. 
Капрічук &.М.- ^
Нонаковська 1,Ю. іу т»



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Віл « 02 » грудня 2016 року Ссо

Про затвердження технічної доку ментації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
нату рі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд с.Старий Тараж 
вул.Шкільна,71 гр. Івашук Т.П.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, 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 в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 71 та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26 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. Іващук Тетяні Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 612348200:02:001:0238 у с. Старий 
Тараж, вул. Шкільна, 71 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Іващук Тетяні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 71.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А

порядку.

4.4. * “ ‘ ’ моменту його прийняття.

5. ення покласти на постійнення покласти на постійну депутатську комісію з 
ЦхітекТури, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко
Чубик А .В . V  
Новаковська І:



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № СОІ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Комарин гр. Сіморі М.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин гр. Сімори М.І. який просить затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ДІЛЯНОК В 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Сіморі Миколі Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1986 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0471; площею 0,3527 
га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0470 для ведення особистого 
селянського господарства у с. Комарин, землі сільськогосподарського призначення 
в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Миколі Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,1986 га та 0,3527 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарин.

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № Ш

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
пазурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в 
с. Комарин вул. Шевченка 44 , гр. Сімора М.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, 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 в с. Комарин, вул. Шевченка, 44 та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр, Сіморі Миколі Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 612348200:02:001:0469 у 
с.Комарин , вул. Шевченка,44 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель І споруд в с.Комарин по вул. Шевченка,44.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

В И Р І Ш И Л А

5. Контроль.викой&нндй даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань Містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього[і к> /  4 \ уу --

л
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № £  ̂

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в нату рі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку', господарських будівель і споруд
в с.Старий Тараж, вул. Вишнева, 45, гр. Семенюку С.О.г

Розглянувши заяву жителя с .Старий Тараж, гр. Семенюка С.О., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с .Старий Тараж, вул. 
Вишнева, 45, 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

ВИР І ШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Семенюку Сергію Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Вишнева, 45.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с.Старий Тараж, вул. Вишнева, гр. Протоку О.В.

Розглянувши заяву жителя с.Затишшя, вул. Зелена , 33, гр. Процюка О.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж вул. Вишнева, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, главою 84 
Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Гараж вул. Вишнева площею 0,6400 га зарахувати до земель, не наданих у 
власність чи постійне користування .

2. Надати дозвіл гр. Процюку Олександру Валерійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,6450 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж, вул. Вишнева в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі, за рахунок земель не наданих у 
власність чи постійне користування. .

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № СОЇ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Та раж, 
вул. Вишнева, гр. Семенюк С.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Семенюка С.О., 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 с. Старий Тараж, вул. Вишнева, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Семенюку Сергію Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 1,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Вишнева.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за,-"" виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію у Дихань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного сбЬедовиша.

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «02»  грудня 2016 року № _ £ ^

Про затвердження 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. Суворова, 9 гр. Гончук Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 9 гр. Гончук Л.В., 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. 
Суворова, 9 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Гончук Ліді Володимирівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0868 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3575 
у м. Почаїв, вул. Суворова, 9 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гончук Ліді Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0868 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Суворова, 9.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль іконання^даного рішенщґГіокласти на постійну депутатську комісію з
я, архітектури, земельних відносин та охорони навколишньогопитань

приро,

Мільки
Олейнік М 
Капрічук О.

;ч д  / - л

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № ЬО/

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 65а гр. Паляниці В.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 39 гр. Паляниця В.О., 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. Волинська, 65а та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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 Володимиру Олександровичу 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 6123410500:02:001:3576 у 
м. Почаїв, вул. Волинська, 65а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Паляниці Володимиру Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Волинська, 65а.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за вико 
питань містобу, 
природного

Місь
Олейнік М.Г. 
Капрічук О.Мсі

го рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
и, земельних відносин та охорони навколишнього

І.С.Бонко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 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. Шалівка, 23 гр. Басок М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 23, гр. Басок М.В., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
м. Почаїв, вул. Шалівка та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Басок Марії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,6000 га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3579 у м. Почаїв, вул. Шалівка землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Басок Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,6000 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв по вул. 
Шалівка.

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

4. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

льних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бон ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Вщ « 02 » грудня 2016 року № Со$

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, 23 гр. Басок М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 23, гр. Басок М.В, яка просить 
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. Шалівка, 23 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26 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. Басок Марії Василівні 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 6123410500:02:001:3578 у м. Почаїв, вул. 
Шалівка, 23, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

і

2. Передати гр. Басок Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Шалівка, 23.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за виконанням даного рішенн^-покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський гшіова
Олейнік М.Г. ’ (
Капрі чук О.М^

г
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № 6(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. По чаїв, вул. Варшавська, ЗО гр. Коцюбі М.Л.

*
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, ЗО гр. Коцюба М.Л., 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. Варшавська, ЗО, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26 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. Коцюбі Миколі Лук’яновичу 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. Варшавська, 30

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природногі

ВИР І ШИЛА:

Оленнік М.Г. 
Капрі чу к О.М

Міський В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № &_[(_

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. І.Хворостець кого, гр. Дубенюк Г.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького,За гр. Дубенюк Г.М., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. І. Хворостецького 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", "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

ВИР І ШИЛ А:

1. Затвердити гр. Дубенюк Галині Макарівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1222 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3642, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Дубенюк Галині Макарівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1222 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. І. Хворостецького.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02» грудня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
нату рі (на місцевості) будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, За гр. Дубенюк Г.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, За гр. Дубенюк Г.М., 
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.
І.Хворостецького, За та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Дубенюк Галині Макарівні 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 6123410500:02:001:3641 у 
м. Почаїв, вул. Хворостецького Івана, За, землі житлової та громадської забудови в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дубенюк Галині Макарівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Хворостецького Івана, За.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за вико 
питань містобудування^ 
природного і_9̂ еДбвищв;—^

Міський

рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко
Олейнік М.Г. С 
Капрічук О.М.^

о



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «02»  грудня 2016 року № £ /3

Про затвердження 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. Старотаразька, 27 гр. Онук Л.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 36 гр. Онук Л.А., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Старотаразька, 27 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26 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 РІ Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Онук Любов Анатоліївні 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 6123410500:02:001:0114 у м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 27, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Онук Любов Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Старотаразька, 27.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за виконанням^ 
питань мів?абудуваУ!{*л/ 
природного сереловиїшЬчЛ

її * СТ І І л І
М ІС Ь К И Й  ГОД»Н £

Олейнік М.Г.
Капрічук О.М,

юго рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
ри, земельних відносин та охорони навколишнього

/
В.С.Боико



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02» грудня 2016 року №

Про затвердження 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. По чаїв, вул. Б.Хмельннцького,І7 гр. Вихристюк В.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.ХмельницькогоЛ 7 гр. Вихристюк В.П., 
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. 
Б.Хмельницького,17 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Вихристюку Віктору Павловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0792 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3640 у 
м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького,17, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Вихристюку Віктору Павловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0792 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель І споруд в м. Почаїв, по вул. Б.Хмельницького, 17.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

В И Р І Ш И Л А

йнданог^ріїиення покласти на постійну депутатську комісію з 
(і-архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «02» грудня 2016 року № 6П

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної доку ментації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична гр, Вихристюк В.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 17 гр. Вихристюка В.П., 
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», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Вихристюку Віктору Павловичу 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. Фабрична.

2. Термін ДІЇ даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію

ВИР І ШИЛА:

Олейнік М.Г.! 
Капрічук 0 .\^

земельних відносин та охорони

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року № С(6

Про затвердження 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. Буди як Л.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С.Жука, 34, гр. Будняк Л.О., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. С.Жука, 34 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26 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. Будняк Лідії Олексіївні 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 6123410500:02:001:3573 у м. Почаїв, 
вул. С. Жука, 34 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Будняк Лідії Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. С. Жука, 34.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

5. Контроль за 
питань міст] 
природнойІг -ї ,

и головаМіський голова
Новаковська І.Ю.

\

ня покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

Г
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02» грудня 2016 року № £ (7

Про затвердження 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. ІІочлїн, вул. Злуки, 36 гр. Семесюк Л.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 36 гр. Семесюк Л.Ф., 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. Злуки, 36 та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26 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. Семесюк Любові Федорівні 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 6123410500:02:001:3623 у 
м. Почаїв, вул. Злуки, 36 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Семесюк Любові Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Злуки, 36.

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

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.



ЖРАЇНА
ПОЧАШСЪКА МІСЬКА РДДД 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ІГЯІНАДНЯГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 02 » грудня 2016 року' Jfa Q (8

Про скасування дії рішення 12 сесії 
Почаївської міської ради 
№ 578 від 31.10.2016 року 
та надання дозволу1 на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Павлюк РЛ.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 11 гр. Павлюка Р.П., який 
просить скасувати дію рішення 12 сесії Почаївської міської ради № 578 від 31.10.2016 року 
у зв’язку із тим, що заявник рішення не реалізував, та надати дозвіл виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, сесія Почаївської міської ради

1. Скасувати дію рішення 12 сесії Почаївської міської ради № 578 від 31.10.2016 року.

2. Земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул. Волинська площею 0,0700 га зарахувати до земель, не наданих у власність чи 
постійне користування.

3. Надати дозвіл гр. Павлюку Роману Павловичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0637 га у власність для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська в межах 
населеного пункту, в тому числі рілля, за рахунок земель, не наданих у власність чи 
постійне користування.

4. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

В И Р І Ш И Л А :

даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
рХітект^и, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «02» грудня 2016 року № 619

Про затвердження персонального 
складу Погоджувальної комісії 
з питань земельних відносин

Керуючись ст. 158, 159 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИР І ШИЛ А:

1. Затвердити Погоджувальну комісію з питань земельних відносин в кількості 5 
чоловік.

2. Затвердити наступний персональний склад Погоджувальної комісії з питань
земельних відносин: ,
1. Чубик Андрій Віталійович -  голова комісії;
2. Капрічук Олена Миронівна -  секретар комісії;
3. Максимчук Сергій Вікторович -  член комісії;
4. Олейнік Микола Григорович -  член комісії;
5. Депутат відповідного округу.

3. Рішення сесії Почаївської міської ради від 21 січня 2016 року №168 в частині 
затвердження персонального складу вважати таким, що втратило чинність.

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

Міський голови В.С. Бойко


