
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року № Є>22

Про затвердження цільової 
соціальної Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки

З метою забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 
створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і 
харчування, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити цільову соціальну Програму оздоровлення та відпочинку 
дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки 
( додаток 1).

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

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

ВИРІШИЛА :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року №  6 2 3

Про затвердження цільової
Програми допомоги дітям-сиротам
та дітям позбавлених
батьківського піклування
Почаївської міської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2018 роки

З метою підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, керуючись Постановою КМУ №823 від 
25.08.2005 року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги 
дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 
18-річного віку», п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити цільову Програму допомоги дітям-сиротам та дітям 
позбавлених батьківського піклування Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки ( додаток 1).

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
витку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року № 62  ^

Про затвердження комплексної Програми 
соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки

З метою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись п.22 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну Програму соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки (додаток 1).

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року №

Про затвердження цільової Програми 
розвитку місцевого самоврядування в 
Почаївській міській об'єднаній 
територіальній громаді на2017-2018 роки

З метою посилення співпраці органу місцевого самоврядування 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади з громадськими 
організаціями, підвищення рівня інформаційної роботи з громадськістю та 
доступу до публічної інформації, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити цільову Програму розвитку місцевого самоврядування в 
Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки 
(додаток 1).

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року №  (£2 £>

Про затвердження цільової 
Програми організації свят та 
розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської 
об'єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки

З метою удосконалення галузі культури громади, спрямування її на 
розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення 
доступності закладів культури для всіх верств населення, заслухавши проект 
цільової Програми організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки, керуючись п. 22 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити цільову Програму організації свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 
роки (додаток 1).

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Почаївської міської ради 
затверджувати перелік свят та культурно-масових заходів на 2018 рік.

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну
комісію з вічного розвитку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА:

Міський В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року № £2 7

Про затвердження цільової 
Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, відповідно до пункту 4 Постанови Верховної Ради 
України від 19.10.2016 № 1695-УІІІ “Про забезпечення сталого розвитку сфери 
фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади”, 
Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури 
і спорту на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2015 № 1320-р, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки 
(додаток 1).

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Почаївської міської ради 
затверджувати перелік заходів з фізичної культури та спорту на 2018 рік.

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року

Про виділення коштів для 
фінансування медичних установ 
району у 2017 році

Враховуючи лист Кременецької районної державної адміністрації № 03- 
1857/02-3.7 від 14.12.2016 року та у зв’язку із внесенням змін до Бюджетного 
кодексу України в частинні розрахунків за комунальні послуги та енергоносії 
установами охорони здоров’я, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Виділити додаткові кошти у сумі 650000 (шістсот п’ятдесят тисяч ) грн 
для покриття витрат за електроносії та комунальні послуги закладами охорони 
здоров’я Почаївської міської об’єднаної територіальної громади та району у 
2017 році.

2. Передбачити кошти в сумі 650000 (шістсот п’ятдесят тисяч ) грн при 
плануванні міського бюджету на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

ВИРІШИЛА:

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року № 62-̂
Про встановлення розміру відрахувань 
частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями до 
бюджету Почаївської міської ради на 
2017 рік

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 768 
від 07.11.2016 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, відповідно до пункту 35 частини 1 
статті 64 Бюджетного кодексу України, пункту 29 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити частину чистого прибутку (доходу), що підлягає 
відрахуванню комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до 
бюджету Почаївської міської ради у 2017 році у розмірі 15 %.

2. Керівникам підприємств, що належать до комунальної власності 
Почаївської міської ради забезпечити у 2017 році відрахування до міського бюджету 
15% чистого прибутку (доходу).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від « 23 » грудня 2016 року № 630

Про введення в штатний
розпис Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів
посад логопеда та лікаря-стоматолога

Розглянувши лист директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 282
від 30.11.2016 року, з метою надання допомоги дітям з вадами мови, 
відхиленням мовного розвитку та усунення різних порушень усної і писемної 
мови та належного обстеження дітей, визначення факторів ризику 
стоматологічної патології, проведення лікувальних і превентивних заходів із 
індивідуальним підходом під контролем медичного персоналу, в тісному 
контакті з батьками та педагогічним колективом, керуючись ст.26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської 
ради

1.Ввести в штатний розпис Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 01 січня 2017 
року посади логопеда та лікаря-стоматолога.

2.Оплату праці здійснювати згідно з чинним законодавством.

3. Дане рішення оприлюднити на веб-сайті Почаївської міської ради.

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

В и р і ш и л а :

Міськ В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року № 6 3 /

Про зміну вартості гарячого харчування 
учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2016/2017 навчальний рік

Розглянувши лист директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич 
Варвари Омелянівни за вхід №867 від 01.12.2016 року та подані розрахунки 
вартості гарячих обідів на 2017 рік, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади з 
01 січня 2017 рік у розмір до 15 (п’ятнадцяти) грн за один комплексний обід.

2. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на директора 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич Варвару Омелянівну, директора 
Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. Курача Станіслава Йосиповича, завідувачку 
Почаївської ЗОШ І ст. Голуб Тетяна Іванівну.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

«23» грудня 2016 року №632
м. Почаїв

Про вартість харчування дітей 
дошкільного навчального закладу 
м. Почаїв на 2017рік.

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 35 Закону України «Про дошкільну 
освіту» від 11.07.2001 р. № 2628 (зі змінами) та Порядком встановлення 
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 
дошкільних навчальних закладах, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість харчування однієї дитини у 
дошкільному навчальному закладі м. Почаїв на 2017 рік 25 гривень на день.

2. Встановити розмір плати за день перебування дитини в 
дошкільному навчальному закладі м. Почаїв на 2017 рік в сумі 15 гривень, 
що становить 60 відсотків від вартості харчування однієї дитини на день.

3. Встановити розмір плати за день перебування дитини в 
дошкільному навчальному закладі в сумі 25 гривень, що становить 100 
відсотків вартості харчування однієї дитини, для дітей, які не проживають 
на території об’єднаної територіальної громади Почаївської міської ради, а 
відвідують дошкільний навчальний заклад.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,

г
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2016 року № 6-33

Про затвердження граничних сум 
витрат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, 
комп’ютерів Почаївською міською радою 
на 2017 рік

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України №332 від 04.04.2001р. «Про 
граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних 
телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок державного бюджету» (зі змінами), сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і 
утримання мобільних телефонів, комп’ютерів Почаївською міською радою 
на 2017 рік, згідно додатку 1.

2. Вважати затверджені граничні суми витрат призначені для придбання 
комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не 
окремих деталей (предметів).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Почаївської міської 
ради № 261 від 12.04.2016р. «Про затвердження граничних сум витрат на 
придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 
мобільних телефонів, комп’ютерів Почаївською міською радою на 2016 рік» 
із змінами внесеними рішенням сесії від 31.10.2016р. № 545.

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

Г Г  *  /  •  и \  «  *6 \ ___  УП

Місьі В.С. БОЙКО



Додаток 1
до рішення сесії Почаївської міської ради 
від 23 .12.2016р.

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 
на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 
та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
в особі Почаївської міської ради

№
п/п Найменування техніки Сума гривень за 

одиницю
1 Легкові автомобілі 400000

2 Мобільний телефон 
Утримання (на місяць)

о
 о

 
о

 о
 

СЧ сп

3
Персональний комп'ютер (системний блок, 
монітор, клавіатура, маніпулятор "миша"), 
ноутбук

13000

4 Комплект меблів для службового кабінету 
голови Почаївської міської ради 15000

5 Стіл письмовий 3500
6 Крісло офісне 3000
7 Стілець 1000
8 Шафа для одягу 2500
9 Шафа для паперів 2500
10 Сейф 3000

11 Стіл для комп’ютера 2000

12 Теле- і радіоапаратура та відеотехніка для 
службових кабінетів 8000

А

Секретар міської ради В.Я.УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

«23» грудня 2016 року № 634
м. Почаїв

Про міський бюджет на 2017 рік

Розглянувши подання виконавчого комітету Почаївської міської ради, 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, відповідно до статей 20, 77 та пункту 18 
Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, пункту 
23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 39859,3 тис. гривень., доходи 

загального фонду міського бюджету 38841,6 тис. гривень, у тому числі 
освітня субвенція 10962,8 тис. гривень, медична субвенція 7104,Зтис.гривень, 
базова дотація 4350,5 тис. гривень та додаткова дотація 2984,0 тис. гривень, 
доходи спеціального фонду міського бюджету 1017,7тис. гривень, згідно з 
додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 39859,3 тис. гривень., в тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету 38841,6 тис. гривень, видатки 
спеціального фонду міського бюджету 1017,7 тис. гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 38841,6 тис. 
гривень та спеціальному фонду 1017,7 тис. гривень згідно з додатком №3 до 
цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету 
місцевим бюджетам згідно з додатком 5.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 
50,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;



- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм у сумі 372,7 тис. гривень згідно з 
додатком №7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття 
рішення Почаївської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» за 
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік: 
до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу 
України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, 
визначені статтею 69 і, 71 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право міському голові протягом 2017 року приймати рішення 
щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету 
місцевим бюджетам та з місцевих бюджетів у період між сесіями Почаївської 
міської ради за погодженням з постійною комісією з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету з наступним внесенням змін 
до рішення Почаївської міської ради про міський бюджет.

13. Надати право фінансовому відділу міської ради в
процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за 
обґрунтованим поданням керівника бюджетної установи,
здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 
бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків 
бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом 
програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами 
бюджету.



14. Керівникам бюджетних установ привести мережу та штатні розписи 
відповідно до виділених асигнувань, забезпечивши при цьому виконання 
вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо утримання чисельності 
працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату 
(включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, 
матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
для бюджетних установ у кошторисах.

15. Додатки № 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Контроль за виконанням рішення доручити комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2016 року

Про затвердження Стратегії 
розвитку Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
до 2027 року

№

Розглянувши проект Стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року, беручи до уваги результати Громадських 
слухань щодо обговорення проекту Стратегії розвитку, висновки та 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Стратегію розвитку Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року згідно додатку 1.

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 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № & 3 6

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 25, гр. Сіморі О.Й.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Сімори О.Й., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Вишнева, 25, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Ользі Йосипівні 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, 25.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобуду 
природного се

Міський

земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 32, гр. Сімчуку Р.О.

Розглянувши заяву жителя с.Старий Тараж, вул. Возз’єднання,32, гр. Сімчука Р.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. Вільшанки, 32, 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. Сімчуку Ростиславу Олександровичу 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. 
Вільшанки, 32.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
ельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

/
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № & 3 8

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 
с. Комарин вул. Шевченка 62 , гр. Сороці В.Д.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Сороки В.Д. 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, 62 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. Сороці Володимиру Дмитровичу 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 612348200:02:001:0474 у 
с. Комарин, вул. Шевченка, 62, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сороці Володимиру Дмитровичу 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,62.

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

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

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

В И Р І Ш И Л А :

земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 6 'З і?

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. Шевченка, гр. Сороці В.Д.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Сороки В.Д., який просить затвердити 
проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства в с.Комарин, вул. Шевченка та передати дані ділянки безоплатно 
у власність, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Сороці Володимиру Дмитровичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок площею 0,4512 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0477 та 0,2109 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0476 
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Шевченка, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сороці Володимиру Дмитровичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,4512 га та 0,2109 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул. Шевченка.

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

В И Р І Ш И Л А :

^земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 6 ^ 0

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. Сороці В.Д.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин гр. Сороки В.Д. який просить затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
вул.Шевченка 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. Сороці Володимиру Дмитровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,8233 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0475 для 
ведення особистого селянського господарства у с. Комарин, вул. Шевченка, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сороці Володимиру Дмитровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,8233 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарин, вул. Шевченка.

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

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

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 р № 6 ^ /

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки під викупленими будівлями 
торгівлі
в с. Старий Тараж, ФО-П Мудрику В.В.

Розглянувши заяву ФО-П Мудрика В.В., який просить надати дозвіл на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної ділянки під викупленими будівлями торгівлі в с. 
Старий Тараж, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

1 .Надати дозвіл ФО-П Мудрику Віталію Васильовичу на проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки в розмірі 0,1073га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0021 в с.Старий Тараж, вул.Резніка, 9 забудовані землі які 
використовуються в комерційних цілях в межах населеного пункту.
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 
природного середовища. /и.—.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 6 і/2

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка 
гр. Присяжнюк В.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 12 а, гр. Присяжнюк В.Б., 
яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року 
№ 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Присяжнюк Вікторії Борисівні на розроблення детального плану 
забудови території власної земельної ділянки площею 0,1400 га за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:1340 в м. Почаїв, вул. Шалівка, по зміні її цільового призначення із 
земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий комітет 
Почаївської міської ради.

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів власника 
земельної ділянки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, будівництва, земельнийвідносин та охорони навколишнього природного 
середовища. / -

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 6 4 2

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Остапа Вишні, 2 гр. Рак Я.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. О.Вишні, 2 гр. Рак Я.П., 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.
О.Вишні, 2, 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. Рак Ярославу Петровичу 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. Остапа Вишні, 2

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
;ин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № ш

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Ковальчук О.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя вул. Зелена,37 гр. Ковальчук О.В, яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя вул. Зелена 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Ковальчук Ользі Вікторівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3260 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя вул. Зелена за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3617, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Ковальчук Ользі Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3260 га для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя 
вул. Зелена.

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 питань містобудування,, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

/
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » 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, 17 гр. Лукащук Л.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 17 гр. Лукащук Л.К, 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, 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. Лукащук Ларисі Карпівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3632 у м. Почаїв, 
вул. Суворова, 17, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Лукащук Ларисі Карпівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Суворова, 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

їм даногоуцінення покласти на постійну депутатську комісію з 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

Місь В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № (р

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. Котляревського, 3 гр. Смакоуз В.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Котляревського, 3 гр. Смакоуз В.Ф., 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. Котляревського, 3 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. Смакоузу Віктору Федоровичу 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 6123410500:02:001:1240 у 
м. Почаїв, вул. Котляревського, 3, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Смакоузу Віктору Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Котляревського, 3.

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

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » 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. Котляревського, 1 гр. Смакоуз Ф.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Котляревського, 1 гр. Смакоуз Ф.Д., 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. Котляревського, 1 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. Смакоузу Федору Дорофійовичу 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 6123410500:02:001:1242 у 
м. Почаїв, вул. Котляревського, 1, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Смакоузу Федору Дорофійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Котляревського, 1.

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 даногскрішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань чіЙ:с з^дуванн^ущрхітрктури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природно*** середовища.

Місь В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » 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. Котляревського, 1 гр. Смакоуз Ф.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Котляревського, 1, гр. Смакоуз Ф.Д., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства м. Почаїв, вул. Котляревського та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись ст. 12,79,107,11 8,120,121,125,126,186 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. Смакоуз Федору Дорофійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1700 га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:1241 у м. Почаїв, вул. Котляревського, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Смакоуз Федору Дорофійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,17000 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв по 
вул. Котляревського.

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

4. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

5. даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
р*і тектури, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 6 ^ 9

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. Березина, 68 
гр. Чиж С.А.; гр. Чиж І.В.; гр. Чиж В.В.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Березина, 68, гр. Чиж С.А., гр. Чиж І.В. 
та гр. Чиж В.В. які просять 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. 
Березина, 68 та передати дану ділянку безоплатно у спільну сумісну 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. Чиж Світлані Аркадіївні, гр. Чиж Іллі Віталійовичу та гр. Чиж 
Володимиру Віталійовичу 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 6123410500:02:001:3635 у м. Почаїв, вул. Березина, 68, 
землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Чиж Світлані Аркадіївні, гр. Чиж Іллі Віталійовичу та гр. Чиж 
Володимиру Віталійовичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Березина, 68.

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'рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,.Архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного 9ередовища. / °

мм..ІЬ!Міський ̂ голова

У У З Е

В.С. Бойко

/у



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 0

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Березина, гр. Чиж С.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 68 гр. Чиж С.А. яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Березина, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Чиж Світлані Аркадіївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0212 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Березина за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3582, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Чиж Світлані Аркадіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0212 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Березина.

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

/
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «23»  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. Плетянка, 26 б, гр. Чиж М.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 26 Б, гр. Чиж М.Д., 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. Плетянка, 26 б 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. Чиж Миколі Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3581 у м. Почаїв, 
вул. Плетянка, 26 б, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Чиж Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Плетянка, 26 б.

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 містобудування, ар 
природного середовища.

■/ ? /  г:^
Міськиі

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

п

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 6^2.

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) будівництва
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. Суворова, 19а гр. Федорович М.В.

Розглянувши заяву жительки с. Синове вул. Молодіжна, 12 Старовижівського 
району Волинської області гр. Федорович 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. Суворова, 19а 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. Федорович Марії Вікторівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0858 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:1217 у 
м. Почаїв, вул. Суворова, 19а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Федорович Марії Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0858 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Суворова, 19а

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

4. ^  ' і моменту його прийняття.

В И Р І Ш И Л А :

5. ям даногорішення покласти на постійну депутатську комісію з 
Г, архітекїури, земельних відносин та охорони навколишнього

туА— ч

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » 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. Волинська, 26 гр. Нек В.Б.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 26 гр. Нек Василя 
Борисовича, 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, 26 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. Нек Василю Борисовичу 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 6123410500:02:001:3634 у м. Почаїв, вул. 
Волинська, 26, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Нек Василю Борисовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Волинська, 26.

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

і .

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

5. Коні я покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

Місь

пита
прир

земельних відносин та охорони навколишнього

Л 0
? В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » 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. Плетянка, 57 
гр. Городинській З.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 57 гр. Городинської З.Т., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Плетянка, 57 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. Городинській Зінаїді Тимофіївні 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 6123410500:02:001:3649 у 
м. Почаїв, вул. Плетянка, 57, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Городинській Зінаїді Тимофіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Плетянка, 57.

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 рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванні, архітектори, земельних віднрсин та охорони навколишнього
природного середовища.

Ч . / І  Л а  \ '  *  р

ш і ш \  -і'ький голова * В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. І.Хворостецького, 34а 
гр. Вінцковському Г.М.

Від « 23 » грудня 2016 року

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 34а гр. Вінцковського 
Г.М., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул.
І.Хворостецького, 34а 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. Вінцковському Григорію Михайловичу 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 6123410500:02:001:3651 у 
м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 34а, землі житлової та громадської забудови в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Вінцковському Григорію Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. І.Хворостецького, 34а.

і.

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

4.

5.

Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

Контроль за•' цикоцднцям^йрго рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань мі
природного середовища. \Д

Ш ШМіський голова <

земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко
\\



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Старотаразька, 84, гр. Двигайло І.С., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Старотаразька та передати 
дану ділянку 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

1. Затвердити гр. Двигайло Інні Сергіївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2202 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Старотаразька, за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3611, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Двигайло Інні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2202 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька.

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

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

5. тл рішення покласти на постійну депутатську комісію
ри, земельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

/)

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року ,//*

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Притулі С.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 84, гр. Притули С.А., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька та передати 
дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 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. Притулі Сергію Андрійовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2452 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3614, землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Притулі Сергію Андрійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,2452 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька.

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

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

5. Контроль за виконанням даного ріі 
питань містобудування, архітект> 
природного середовища.

Міський голова

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

В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23» 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. Б.Хмельницького, 6 гр. Василюк Н.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 6 гр. Василюк Н.Т, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Б.Хмельницького, 6 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. Василюк Надії Трохимівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0921 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3633 у 
м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 6, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Василюк Надії Трохимівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0921 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Б.Хмельницького, 6.

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

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

Контроль за в: 
питань місті

юго рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
ія, 'архітек™£щі^земельних відносин та охорони навколишнього 

природно^ сереДовйща.1̂ ^   ̂ /
їїч $ (  ггТ”“

Міський голова
Ъ д \  №

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2016 року № 6 $ $

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сонячна, З 
гр. Горобець Г.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М. Рожко 2 кв. 24, гр. Горобець Г.Д., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сонячна 3, 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. Горобець Ганні Данилівні 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. Сонячна, 3.

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

3. тг ’ окласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :  1 2 3

:мельних відносин та охорони навколишнього

"ч А

В.С. Бойко


