
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23 січня 2017 р. №660

Про внесення змін до рішення 
сесії Почаївської міської ради 
№431 від 07 липня 2016 року 
« Про встановлення місцевих 
податків і зборів на 2017 рік»

Відповідно до Закону України №1791-УІІІ від 20.12.2016 року «Про внесення змін до 
Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни в розділ IV.«Ставки податку» Положення «Про порядок справляння 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та викласти у наступній редакції:

«4.1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється у 
відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування для фізичних і юридичних осіб.

4.1.1. Ставка податку для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості (житловий будинок, 
прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, садовий та дачний будинки) незалежно від їх 
кількості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановити у розмірі - 0,3 % від розміру мінімальної заробітної плати;

4.1.2. Ставка податку для об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб:

- будівлі готельні -  0,25 %;
- будівлі офісні -  0,5 %;
- будівлі торговельні -  0,45 %;
- гаражі -  0,3 %;
- будівлі промислові та склади -  0,3 %;
- будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) -1,5%;
- господарські (присадибні) будівлі -  0,3 %;
- інші будівлі -  0,3 % від розміру мінімальної заробітної плати.

4.2. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності 
юридичних та фізичних осіб-підприємців і знаходяться у законсервованому або аварійному 
стані, визнані такими згідно за рішенням сесії міської ради, встановлюється у розмірі -  0,2% 
мінімальної заробітної плати.

4.3. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у 
тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника 
податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500



квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен 
такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).»

2. Внести зміни в абзац перший пункту 2.1. розділу II.«Об’єкт оподаткування» Положення 
«Про порядок справляння транспортного податку» та викласти у наступній редакції:

« 2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 
5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.»

3. Внести зміни в розділ IV.«Ставка податку» Положення «Про порядок справляння плати 
за землю в частині земельного податку» та викласти в наступній редакції:

«4.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у власності 
фізичних та юридичних осіб, відповідно до Наказу Державного комітету України із земельних 
ресурсів №548 від 23.07.2010 року, встановити:

4.1.1. За земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову 
оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

- землі сільськогосподарського призначення - 0,3% від бази оподаткування;
- землі житлової забудови -  0,05 % від бази оподаткування;
- землі громадської забудови -  1,5 % від бази оподаткування;
- землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення -  0,3% від 

бази оподаткування;
- землі оздоровчого призначення - 0,3% від бази оподаткування;
- землі рекреаційного призначення - 0,3% від бази оподаткування;
- землі історико-культурного призначення - 0,3% від бази оподаткування;
- землі лісогосподарського призначення - 0,3% від бази оподаткування;
- землі водного фонду -  1,5 % від бази оподаткування;
- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення - 

1,5% від бази оподаткування;
- землі запасу, резервного фонду та загального користування - 0,3% від бази 

оподаткування.

4.1.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 
незалежно від цільового призначення -  5,0 % від бази оподаткування;

4.1.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених 
пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

- землі сільськогосподарського призначення -  0,3% від нормативної грошової оцінки 
площі ріллі по Тернопільській області;

- земельні ділянки іншого цільового призначення -  5,0% від нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по Тернопільській області.

4.2. Податок за земельні ділянки, які надані на землях лісогосподарського призначення 
(незалежно від місцезнаходження), справляється як складова рентної плати, що визначається 
податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та 
використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4.1. 
цього розділу.» .

4. Внести зміни в підпункт 8.2.1. пункту 8.2.«Пільги щодо сплати земельного податку для 
юридичних осіб» доповнивши його таким змістом:



« - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, 
заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, 
Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих 
бюджетів.»

5. Внести зміни в Положення « Про порядок справляння єдиного податку»:

1) в пункт 4.1. розділу IV.«Ставка податку» та викласти у такій редакції

« 4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках 
(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 
законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи -  у відсотках (фіксовані ставки) до 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня податкового (звітного) року, третьої групи -  у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Ставка податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, 
залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць, встановлюється :

- для першої групи платників єдиного податку - 10 % розміру прожиткового мінімуму;
- для другої групи платників єдиного податку - 10 % розміру мінімальної заробітної 

плати.»;

2) пункт 4.5. розділу IV.«Ставка податку» доповнити і викласти у такій редакції:

«4.5. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх 
розташування та становить (у відсотках бази оподаткування)! встановлюється:

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах 
закритого грунту) - 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, -
0,57;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та 
на поліських територіях) - 0,57;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 
0,19;

- для земель водного фонду - 2,43;
- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту -  6,33.»;

3) пункт 5.11. розділу V.«Порядок обчислення податку» виключити.

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

Міський го .С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «13» січня 2017 року № &&/

Про затвердження звіту про 
виконання міської Програми 
«Організація та проведення змагань 
та заходів зі спорту у м. Почаїв 
на 2015-2016 роки»

Заслухавши інформацію про виконання міської Програми «Організація та 
проведення змагань та заходів зі спорту у м. Почаїв на 2015-2016 роки», керуючись 
ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання міської Програми «Організація та 
проведення змагань та заходів зі спорту у м. Почаїв на 2015-2016 роки» 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 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » січня 2017 року №  66А

Про затвердження звіту про 
виконання міської Програми 
« Організація та проведення свят та 
культурно-масових заходів у 
місті Почаїв на 2015-2016 роки»

Заслухавши інформацію про виконання міської Програми «Організація та 
проведення свят та культурно-масових заходів у місті Почаїв на 2015-2016 роки», 
керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити звіт про виконання міської Програми «Організація та 
проведення свят та культурно-масових заходів у місті Почаїв на 2015-2016 роки» 
згідно додатку 1.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський гол В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » січня 2017 року № 6&3

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
соціально-економічного 
та культурного розвитку 
Почаївської ОТГ за 2016 рік

Заслухавши інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2016 рік, відповідно до ст. 26 Закону 
України про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2016 рік 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 
ВІСІМНАДЦАТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » січня 2017 року № 66^

Про затвердження 
Програми «Реформування та 
розвитку житлово-комунального 
господарства Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки»

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово- 
комунальних систем життєзабезпечення населення громади, керуючись п. 22 ч. 
1 ст. 27, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки» згідно додатку 1.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » січня 2017 року №

Про затвердження Програми 
«Створення належних умов для 
діяльності виконавчих органів 
Почаївської міської ради на 2017-2018 роки»

З метою забезпечення виконання функцій та повноважень виконавчих 
органів Почаївської міської ради на 2017-2018 роки, покращення матеріально- 
технічних умов праці працівників виконавчих органів, керуючись ст. 27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

1. Затвердити Програму «Створення належних умов для діяльності 
виконавчих органів Почаївської міської ради на 2017-2018 роки» згідно 
додатку 1.

2. 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 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » січня 2017 року №  £ 6 6

Про затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2017 рік

Заслухавши проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, 
відповідно до ст. 143 Конституції України, п.22 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік згідно додатку 1

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

В И Р І Ш И Л А :

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «23» січня 2017 року № 667

Про внесення змін в рішення сесії 
міської ради № 633 від 23.12.2016р.
«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

1. Внести зміни в додаток 1 рішення сесії Почаївської міської ради №633 від 
23.12.2016р. «Про затвердження граничних сум витрат на придбання 
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 
телефонів, комп’ютерів Почаївською міською радою на 2017 рік», у якому 
змінити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів та 
встановити 450000 гривень за одиницю.

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

ВИРІШИЛА:

Міський го В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 січня 2017 року №668

Про нарахування індексації за
оренду комунального
майна з січня по грудень 2017р.

З метою упорядкування орендних відносин на території Почаївської міської 
ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.10 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Нараховувати індексацію орендної плати за користування комунальним 
майном у 2017 році.

2. З моменту прийняття даного рішення орендна плата за користування 
комунальним майном за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 
інфляції за поточний місяць.

3. Фінансовому відділу Почаївської міської ради здійснювати нарахування 
індексації на орендну плату за користування комунальним майном з 01 
січня 2017 року.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 23 січня 2017 року № 669
Про затвердження структури, загальної 
чисельності та штатного розпису 
апарату Почаївської міської ради на 2017 рік

Керуючись п.5 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату 
органів виконавчої влади , органів прокуратури ,судів та інших органів»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року № 1044 «Деякі питання 
оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних територіальних 
громад » , наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про 
умови оплати праці робітників ,зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 
влади ,місцевого самоврядування та їх виконавчих органів , органів 
прокуратури,суд і в та інших органів » , Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень », враховуючи погребу у 
забезпеченні швидкого та ефективного вирішення питань мешканців міста щодо 
надання послуг з державної реєстрації Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити виконавчий орган Почаївської міської ради -  відділ державної 
реєстрації міської ради, без статусу юридичної особи , з чисельністю 2 одиниці:

- начальник відділу:
- державний реєстратор .

2. Вивести із структури апарату Почаївської міської ради відділ культури із двома 
посадами:

- начальник відділу культури ;
- спеціаліст відділу культури.

3. Затвердити структуру апарату Почаївської міської ради згідно із додатком 1.
4. Затвердити штатний розпис апарату Почаївської міської ради згідно із 
додатком 2.
5. Визнати такими, що втратили чинність рішення сесії Почаївської міської ради від 
24.12.2015 року № 17 «Про затвердження структури, загальної чисельності та 
штатного розпису виконавчого комітету Почаївської міської ради на 2016 рік»
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань соціально-економічного розвитку , інвестицій та бюджету.

/  у?
Міський голові В.С.Бойко
Виконавець Яра І.В.



Додаток 1
до рішення вісімнадцятої сесії 
Почаївської міської ради сьомого скликання 
від 23 січня 2017 року №669

Структура та загальна чисельність 
апарату Почаївської міської ради на 2017 рік

№
гі|п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість
штатних

посад

1 Міський голова 1

2
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради 2

3 Секретар ради 1

4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Староста 1
6 Фінансовий відділ 4
7 Юридичний відділ 2
8 Земельний відділ 3
9 Загальний відділ 5
10 Відділ державної реєстрації 2
11 Відділ освіти 2
12 Сектор ВОБ 2
13 Секретар керівника 1
14 Програміст системний 1
15 Сторож 1
16 Оператор газової котельні 1
17 Водій 1

18 Прибиральниця службових приміщень 2
Всього 33

Г\

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток № 2
До рішення вісімнадцятої сесії 
Почаївської міської ради VII скликання 
від 23 січня 2017 року №669 

Штатний розпис
апарату Почаївської міської ради на 2017 рік

№
ІІІІ

Назва структурного 
підрозділу та посад

Кількість
штатних

посад

Посадовий
оклад
(грн.) Фонд зацобі- 

тної плати на 
місяць (грн.)

1 Міський голова 1 2521.00' 2521.00

2
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 2 2328.00 4656.00

3 Секретар ради 1 2328.00 2328.00

4
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 1 2328.00 2328.00

5 Староста 1 2328,00 2328,00

6 Начальник фінансового відділу - головний 
бухгалтер

1
1723,00 1723,00

7 Спеціаліст 1-ї категорії фінансов. відділу 1 1723,00 1723,00
8 Спеціаліст ІІ-Ї категорії фінансов. відділу 1 1723,00 1723,00
9 Спеціаліст фінансового відділу 1 1723,00 1723,00

10 Начальник юридичного відділу 1 1723,00 1723,00
11 Спеціаліст юридичного відділу 1 1723,00 1723,00
12 Начальник земельного відділу 1 1723,00 1723,00
13 Спеціаліст І категорії землевпорядник 2 1723,00 3446,00
14 Спеціаліст земельного відділу 1 1723,00
15 Начальник загального відділу 1 1723,00 1723,00

16 Спеціаліст І кат.з питань кадрової роботи, 
державної служби та діловодства 1

1723,00 1723,00

17 Спеціаліст загального відділу 1 1723,00 1723,00
18 Спеціаліст загального відділу 1 1723,00 1723,00
19 Спеціаліст загального відділу 1 1723,00 1723,00
20 Начальник відділу державної реєстрації 1 1723,00 1723,00
21 Державний реєстратор 1 1723,00
22 Начальник відділу освіти 1 1723,00 1723,00
23 Спеціаліст відділу освіти 1 1723,00 1723,00
24 Завідувач сектору ВОБ 1 1723,00 1723,00
25 Інспектор сектору ВОБ 1 1723,00 1723,00
26 Секретар керівника 1 1723,00 1723,00
27 Програміст системний 1 1723,00 1723,00
28 Водій 1 1958,00 1958,00
29 Прибиральник службового приміщення 2 1958,00 3916,00
ЗО Сторож 1 1958,00 1958,00
31 Оператор газової котельні 1 1958,00 1958,00

Всього 33

f\ ІЧ Л\ \

Секретар міської ради В.Я. Уйван

\

\



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

« 23 »січня 2017 року №670
м. Почаїв

Про оплату праці 
на 2017рік.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
та Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року 
« Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів » ,ст. 10,21 Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування » , міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Оплату праці міському голові , заступникам міського голови , секретарю 
ради , керуючому справами (секретарю ) виконавчого комітету здійснювати 
відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 року №268 « Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , 
органів прокуратури, судів та інших органів » та встановити надбавку за високі 
досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи - у розмірі 50 
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за 
вислугу років .

2. Надати дозвіл міському голові своїм розпорядженням відряджати у 
щорічну відпустку себе , заступників міського голови секретаря ради,керуючого 
справами( секретаря ) виконавчого комітету та надавати матеріальну допомогу на 
оздоровлення при наданні щорічної відпустки , матеріальну допомогу для 
вирішення соціально-побутових питань у розмірі ,що не перевищує 
середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати праці.

3. Надати дозвіл міському голові здійснювати преміювання міського голови , 
заступників міського голови секретаря ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету , виконуючу обов’язки старости в межах коштів 
передбачених на преміювання та економії коштів на оплату праці в розмірах , 
визначених розпорядженням \цеького голови .

Міський голова^
Г
/
^В.С.Бойко

Касаткіна О.П.з^
п



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 січня 2017 року №671

Про набуття повноважень у сфері 
Державної реєстрації (речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, 
юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців 
та громадських формувань)

З метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, забезпечення 
законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, повноваження у сфері юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Обов’язки щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань покласти на відділ 
державної реєстрації Почаївської міської ради з моменту призначення на 
відповідну посаду даного відділу певної особи.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 січня 2017 року №672

Про затвердження Положення 
про відділ державної реєстрації 
Почаївської міської ради

З метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, 
забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень", Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити Положення про відділ державної реєстрації Почаївської 
міської ради згідно додатку 1.

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

ВИРІШИЛА:

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 січня 2017 року №673

Про затвердження акту комісійного 
обстеження наявного стану частини 
нежитлового приміщення, площею 
421,1 кв.м., що розміщене за адресою 
вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити акт комісійного обстеження наявного стану частини 
нежитлового приміщення, площею 421,1 кв.м., що розміщене за адресою 
вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв від 15.11.2016р.

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

В И Р І Ш И Л А

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від Д >  ___2017 року №

Про встановлення оплати та 
порядок оплати пільг по оплаті 
за навчання у Почаївській музичній 
школі на 2017 навчальний рік

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту», враховуючи лист 
Почаївської музичної школи №139 від 20.12.2016 року, Почаївська міська рада

!. Встановити розмір щомісячної плати за навчання у Почаївській музичній 
школі Почаївської міської ради на 2017 навчальний рік згідно додатку №1.

2. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання у Почаївській музичній 
школі Почаївської міської ради на 2017/2018 навчальний рік згідно додатку 
№2 та порядок використання коштів, одержаних від плати за навчання у 
вищевказаному закладі на 2017 навчальний рік згідно додатку №3.

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття і його дія 
поширюється лише на 2017 навчальний рік.

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

ВИРІШИЛА:

/

Міський голова
✓  /

В.С.Бойко

Чубик



Додаток .N»1 до рішення сесії
Почаївської міської ради ?^від 23.01.2017 року

РОЗМІР

щомісячної плати за навчання в Почаївській музичній школі Почаївської
міської ради на 2017 навчальний рік

1 .Фортепіано, гітара, вокал
2. Баян, акордеон
3. Скрипка, бандура
4. Хореографія
5. Духові інструменти

- 95,00 грн.
- 85,00 грн.
- 85,00 грн.
- 90,00 грн.
- 80,00 грн.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток №2 до рішення сесії
Почаївської міської ради № ^ 7У  від 23.01.2017 року

ПЕРЕЛІК

пільг щодо плати за навчання у Почаївській музичній школі Почаївської
міської ради на 2017 навчальний рік

1.Відповідно до п.2 ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту» звільнити 
від оплати за навчання на 100 відсотків:

1.1. Діти з багатодітних сімей;
1.2. Діти із малозабезпечених сімей;
1.3. Діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної 
комісії);

1.4. Діти-сироти;
1.5. Діти, позбавлених батьківського піклування
1.6. Діти, батьки яких є учасниками АТО або загинули в АТО.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток №3 до рішення сесії
Почаївської міської ради від 23.01.2017 року

ПОРЯДОК

використання коштів, одержаних від плати за навчання у Почаївській 
музичній школі Почаївської міської ради на 2017 навчальний рік

заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці -  20%

комунальні послуги -  15%

ремонт приміщень -  40%

придбання матеріальних цінностей -  25%

(\

Секретар міської ради В.Я.Уйван



І

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » січня 2017 року

Про затвердження Положення 
«Про організацію харчування 
учнів у Почаївській ЗОШ І-ІІІ ст. 
на 2017 рік.»

Розглянувши проект Положення «Про організацію харчування учнів у 
Почаївській ЗОШ І-ІІІ ст., керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення «Про організацію харчування учнів у Почаївській 
ЗОШ І-ІІІ ст. на 2017 рік» згідно додатку 1.

2. Директору Почаївської ЗОШ І-ІІІ ст. організувати харчування учнів у 
відповідності до даного Положення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » січня 2017 року №

Про затвердження Положення 
«Про організацію харчування 
учнів у Старотаразькій ЗОШ І-ІІ ст. 
на 2017 рік.»

Розглянувши проект Положення «Про організацію харчування учнів у 
Старотаразькій ЗОШ І-ІІ ст., керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення «Про організацію харчування учнів у 
Старотаразькій ЗОШ І-ІІ ст. на 2017 рік» згідно додатку 1.

2. Директору Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. організувати харчування учнів у 
відповідності до даного Положення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «23» січня 2017 року №677

Про укладання Договорів про 
соціальне партнерство та участь 
у розвитку соціально-економічної 
сфери Почаївської МОТГ

З метою досягнення стабільного соціального і економічного розвитку 
Почаївської МОТГ, створення сприятливих умов діяльності місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання, покращення добробуту та 
соціальної інфраструктури міста, підвищення рівня життя населення, розбудови 
та зміцнення основ соціального партнерства, керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні, сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл Почаївському міському голові Бойку В.С. укладати договори 
(угоди) про соціальне партнерство з суб’єктами господарювання 
(підприємствами, установами, організаціями) незалежно від їх 
організаційно-правової форми.

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

ВИРІШИЛА

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 січня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с.Старий Тараж, гр. Сіморі О.Й.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, гр. Сімори О.Й., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, 
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. Надати дозвіл гр. Сіморі Ользі Йосипівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність площею 0,2443 га; 0,2548га; та 
0,1712га для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж, за 
рахунок земель, не наданих у власність або постійне користування в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань мктобудуваш£%-зфхг$е*£гури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо

Міський голо

Олейнік М.Г. 
Новаковська І.Ю.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 січня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с.Старий Тараж, гр. Сімчуку Р.О.

Розглянувши заяву жителя с.Старий Тараж, вул. Возз’єднання, 32, гр. Сімчука Р.О., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Тараж, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населеного пункту, 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

1. Надати дозвіл гр. Сімчуку Ростиславу Олександровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність площею 0,1864 га; 
0,1314га; 0,1650га та 0,2118га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Старий Тараж, за рахунок земель, не наданих у власність або постійне 
користування в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
ндносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 січня 2017 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 
с. Комарин вул. Польова 21 , гр. Бабійчук Л.С.

№ (зо

Розглянувши заяву жительки м.Заліщики, вул. Козацька, 25 просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлен 
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова , 21 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. Бабійчук Любові Семенівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:03:001:0055 
у с.Комарин , вул. Польова , 21 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Бабійчук Любові Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Комарин по вул. Польова,21.

3.

4.

Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку

Контроль за вико 
питань містобуду; 
природного сере,

Міський гол
Олейнік М.Г. і

даного. ріЩення покласти на постійну депутатську комісію з 
й, Ьемельних відносин та охорони навколишнього

ї
/

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 січня 2017 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 
с. Комарин вул. Польова ,53 гр. Каняєву А. І.

Розглянувши заяву жителя м.Почаїв , вул. Шкільна, 36, який просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлен 
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова , 53 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. Каняєву Аркадію 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 6123488200:02:001:0253 
у с.Комарин , вул. Польова , 53 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Каняєву Аркадію 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. Польова,53.

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

4. Контроль за виконай 
питань містобудуванням 
природного сере,

Міський годрса
Олейнік М.Г. с

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

/ °
В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 січня 2017 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 
с. Комарин, вул. Зарічна,94 гр. Брянській О.С.

Розглянувши заяву жительки с.Комарин , Бринської О.С., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (віднов 
ення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 94 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. Бринській Олександрі Семенівні 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 6123488200:03:001:0185 
у с.Комарин , вул. Зарічна, 94 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Бринській Олександрі Семенівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Комарин по вул. Зарічна,94.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку

о рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
:т£шґ, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 23 січня 2017 року № к № З
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Комарин гр. Крітській О.С.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин гр. Бринської О.С., яка 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 дані ділянки 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. Бринській Олександрі Семенівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,4535 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0054 та 
площею 0,4197га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0184 для ведення 
особистого селянського господарства у с. Комарин, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бринській Олександрі Семенівні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,4535 га та 0,4197 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Комарин.

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

4. Контроль за виконанням дан6го.рідіення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

а і " $  /І ї  /
М ІС ЬК И Й  г о л о

а

с к
С  с

В.С.Бойко

Олейнік М.Г.£



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Липова, ЗО а гр. Рожик О.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стефаника, 31, гр. Рожик О.І., 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. 
Липова, ЗО а, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Рожик Олександру Івановичу 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. Липова, 30 а.

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

Капрічук О.МО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Березина, 34 
гр. Точинському І.І.

Розглянувши заяву жителя с. Богданівка Кременецького району, гр. Точинського І.І., 
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. 
Березина, 34, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Точинському Івану Івановичу 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. Березина, 34.

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

3. Контроль за виконанням,
питань містобудуванні, архіте „} } **ремо„'природного середовища. ^

в І Ч г* '
[і ч  £

Міський голова
\ \ с  %

Ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
Земельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко

Капрічук О.М.£



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від« 23 » січня 2017 року №

Про внесення змін до п. 1 рішення 12 сесії 
№ 559 від 16.09.2016р.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 32, гр. Ковальської О.К., яка 
просить внести зміни в рішення 12 сесії № 559 від 16.09.2016р. у зв’язку зі зміною розміру 
земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Березина, 32, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в п.1 рішення 12 сесії Почаївської міської ради № 559 від 16.09.2016р., 
змінивши площу земельної ділянки із «0,1000 га» на «0,0973 га».

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

3. Контроль за виконанням Даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванЯя,\!архітектури,''земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ;>•—

., <г *■ /  /! \  <, -я \\
(і Т  о

Міський голова с В.С.Бойкоюва

г
X

Капрічук О.М. £



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 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 
щодо передачі земельної ділянки в оренду 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 16 
гр. Костюк І.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 13 б, гр. Костюк І.М., 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 щодо передачі 
земельної ділянки в оренду в м. Почаїв, вул. Наливайка, 16 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»,Закону України «Про оренду землі», ст.. 792 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Костюк Інні Миколаївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0936 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд щодо передачі земельної ділянки в оренду 
терміном на 49 років у м. Почаїв, вул. Наливайка, 16.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувейщя*1 2 3 4 архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного се ' Ч  ̂ />

В И Р І Ш И Л А :

Капрічук О.М.

Міський голо В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від« 23 » січня 2017року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Верхня, 7 
гр. Гукайлу С.І.

N2

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв вул. Радивилівська, 80 гр. Гукайло С.І., 
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. Верхня,7 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Гукайлу Сергію Івановичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Верхня, 7.

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

3. Контроль за виконанням даного ріціення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, "земельних відносин та охорони навколишнього
п п н п п п и п г п  т т й и ііг я  ----- • • '?  УЧприродного середовищам^'-" 

Міський голова- §
У\ 4

В.С.Бойко

Капрічук О.М.£



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв вул. М. Вовчка, 16 
гр. Сіньковській О. Є.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 19 гр. Сіньковської О.Є., 
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. М. Вовчка, 16 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. Сіньковській Олені Єфремівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) в розмірі 0,0622 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 16.

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

3. іня покласти на постійну депутатську комісію з
емельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Капрічук О.Гуї^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року №

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. Плетянка 
гр. Єробкіній Н.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 11 а, гр. Єробкіної Н.І. 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. Плетянка, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Єробкіній Неонілі Іванівні на розроблення детального плану забудови 
території власної земельної ділянки площею 0,1365 га за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:1699 в м. Почаїв, вул. Плетянка, 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 викон 
містобудування, будівн 
середовища.

Міський голо

ішення покласти на постійну комісію з питань 
син та охорони навколишнього природного

/і

В.С. Бойко

*Капрічук



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 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. Гоголя, 16 А гр. Шатківській М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лісова, 18 а, гр. Шатківської 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. Гоголя, 16А 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. Шатківській Марії Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3655 у 
м. Почаїв, вул. Гоголя, 16 А, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Шатківській Марії Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Гоголя, 16А.

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, архітен земельних відносин та охорони навколишнього
природного і

Міський головач и  =ь 
*

В.С. Б ойко

Капрічук О.М.
•с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 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. Грушевського, 14 гр. Базан М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського, 14, гр. Базан 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. Грушевського, 14 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. Базан 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 6123410500:02:001:3652 у м. Почаїв, вул. 
Грушевського, 14, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Базан 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. Грушевського, 14.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А

порядку.

(і ^  V
Міський голова

'И, земельних відносин та охорони навколишнього

/
В.С. Бойко

Капрічук О.М^я



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року № 693
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, 22 гр. Вейко А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 22, гр. Вейко А.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. Старотаразька, 22 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. Вейко Андрію Миколайовичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3646 у 
м. Почаїв, вул. Старотаразька, 22, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Вейко Андрію Миколайовичу 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, 22.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. , —.

Міський голові 5 \ В.С. Бойко
V%
£ 4

Ч
Капрічук О.М̂ «



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 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. Квіткова, 19 гр. Кравчук В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, гр. Кравчук В.І., 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. Квіткова, 19 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. Кравчук Володимиру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3653 у 
м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

з.
2. Передати гр. Кравчук Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Квіткова, 19.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

>1 З -  О І
М ІС Ь К И Й  ГОЛОВНО  о

\\ С с \

питань м іс т і  

природного

В.С. Бойко

Капрічук О.М.
;



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 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. Юридика, 36 а гр. Лепській М.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 36 а, гр. Лепської М.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. Юридика, 36 а 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. Лепській Марії Олексіївні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0861 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3631 у 
м. Почаїв, вул. Юридика, 36 а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Лепській Марії Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0861 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Юридика, 36 а.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середови щ а^д^Г ^^

З" О ІІіМіський голова

Капрічук О.М£

В.С. Бойко
Э \

ч 740521**’ у /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 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. Шевченка, 88 гр. Просяній А.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 88, гр. Просяної А.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. Шевченка, 88 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. Просяній Анні Михайлівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:2719 у 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 88, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Просяній Анні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Шевченка, 88.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури^ земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. /

/ / т  *
І/ а- <

Міський г о л о в і  с В.С. Бойко1\ СІ «
Капрічук О.М. С

А І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА 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. Суворова, 8 гр. Прадун І.І.

Від « 23 » січня 2017 року

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 8, гр. Прадуна 1.1., 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. Суворова, 8 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. Прадуну Івану Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0981 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3580 у м. Почаїв, вул. 
Суворова, 8, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Прадуну Івану Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0981 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Суворова, 8.

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

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

Г  чг & /  7 \ \ 1і ^  < /1
1/ ^ 1

Міський голова
« С с о '

В.С. Бойко

Капрічук О.М. с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року № 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. Я. Мудрого, 23 гр. Козлову М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Козацька, 18, гр. Козлова М.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. Я. Мудрого, 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

1. Затвердити гр. Козлову Миколі Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0723 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3654 у 
м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 23, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Козлову Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0723 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Я. Мудрого, 23.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А

порядку.

їй, земельних відносин та охорони навколишнього

В. С. Бойко

Капрічук О.М.^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року № 699
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. Л.Українки, 9 
гр. Невірковець П.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 9 кв. 6, гр. Невірковець П.А., 
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 м. Почаїв, вул. 
Л.Українки, 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

1. Затвердити гр. Невірковець Петру Андрійовичу 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 6123410500:02:001:3584 у 
м. Почаїв, вул. Л.Українки, 9, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Невірковець Петру Андрійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Л.Українки, 9.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

питань м

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року № ^ ̂
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж частин земельної
ділянки, на яку поширюється право сервітуту
для тимчасової споруди для підприємницької діяльності
в м. Почаїв вул. Липова, ФО-П Панасюк С.І.

Розглянувши заяву ФО-П Панасюк С.І., яка просить надати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на 
яку поширюється право сервітуту для тимчасової споруди для підприємницької діяльності в 
м. Почаїв вул. Липова, керуючись главою 16 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл ФО-П Панасюк Світлані Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на 
яку поширюється право сервітуту для тимчасової споруди для підприємницької 
діяльності площею 0,0030 га в м. Почаїв, вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови в межах населеного пункту.

2. Вилучити з користування Почаївського комбінату комунальних підприємств земельну 
ділянку площею 0,0030 га.

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

4. Контроль за виконанням даного.рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування' архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного с е р е д о в іЦ і^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ р ^  ^

І  У  оМіський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року №

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж частин земельної
ділянки, на яку поширюється право сервітуту
для тимчасової споруди для підприємницької діяльності
в м. Почаїв вул. Липова, ФО-П Кухаревич Н.С.

Розглянувши заяву ФО-П Кухаревич Н.С., яка просить надати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для тимчасової споруди для 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Липова, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись главою 16 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл ФО-П Кухаревич Надії Степанівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на 
яку поширюється право сервітуту для тимчасової споруди для підприємницької 
діяльності площею 0,0030 га в м. Почаїв, вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови в межах населеного пункту.

2. Вилучити з користування Почаївського комбінату комунальних підприємств земельну 
ділянку площею 0,0030 га.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури^ земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища' 1 ^

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Капрічук О.М . (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 2 3 » січня 2017 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. Липова, 58 гр. Медвідь Б.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 58, гр. Медвідь Б.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. Липова, 58 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. Медвідь Борису Марковичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0510 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3571 у 
м. Почаїв, вул. Липова, 58, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Медвідь Борису Марковичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0510 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, по вул. Липова, 58.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього' ' '  ^ Лрс'мо*,природного середовища

л>(  Ч £
Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М{£



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
Від « 23 » січня 2017 року

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки із земель 
комерційного призначення на для 
будівництва та обслуговування 
будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв, вул. Тиха,1 
гр. Іщук Л.М. та гр. Вихованець І.Р.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Галицька, 17, гр. Іщук Л.М. та гр. 
Вихованець І.Р., які просять надати дозвіл на розроблення детального плану забудови 
території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель 
комерційного призначення в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в спільну часткову власність в м. Почаїв, вул. Тиха, 1, 
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. Іщук Ларисі Михайлівні та Вихованець Іванні Русланівні на 
розроблення детального плану забудови території земельної ділянки площею 0,1601 га за 
кадастровим номером: 6123410500:02:001:0536 в м. Почаїв, вул. Тиха, 1 по зміні її 
цільового призначення із земель комерційного призначення в 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

В И Р І Ш И Л А :

Міський г о л о в а  с  і В.С. Б о й к о

Капрічук О.М£

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «23»  січня 2017 року № Ц 0 4

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства в для ведення 
індивідуального садівництва 
в с. Затишшя вул. Зелена, гр. Козак Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 52, гр. Козак Т.М., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення по зміні цільового призначення земельної 
ділянки із ведення особистого селянського господарства в для ведення індивідуального 
садівництва в с. Затишшя вул. Зелена, 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. Козак Тетяні Миколаївні проект землеустрою щодо відведення по 
зміні цільового призначення земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2173 із земель для ведення особистого селянського господарства в 
для ведення індивідуального садівництва в площею 0,1259 га в с. Затишшя вул. 
Зелена.

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

Р Р
І ^  -с

Міський голова

V
Капрічук О .М ^ е,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 23 » січня 2017 року № 105

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства в для ведення 
індивідуального садівництва 
в с. Затишшя вул. Зелена, гр. Козак Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 52, гр. Козак Т.М., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення по зміні цільового призначення земельної 
ділянки із ведення особистого селянського господарства в для ведення індивідуального 
садівництва в с. Затишшя вул. Зелена, 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. Козак Тетяні Миколаївні проект землеустрою щодо відведення по 
зміні цільового призначення земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2612 із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для ведення індивідуального садівництва площею 0,2608 га в с. Затишшя вул. 
Зелена.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Капрічук О.М.6



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 січня 2017 року № 706

Про розгляд проектів рішень «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення у постійне 
користування земельної ділянки Почаївській 
Свято -  Успенській Лаврі для обслуговування 
братського корпусу № 16 площею 0,3269 га в 
м. Почаїв, вул.Возз’єднання, 8» га «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки Почаївській 
Свято -  Успенській Лаврі для обслуговування 
братського корпусу №17 площею 0,2973 га в 
м. Почаїв, , вул. Возз’єднання , 8».

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним кодексом України , сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Проекти рішень « Про затвердження проекту землеустрою ЩОДО 

відведення у постійне користування земельної ділянки
Почаївській Свято -  Успенській Лаврі для обслуговування
братського корпусу № 16 площею 0, 3269 га в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання , 8» та « Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській 
Свято -  Успенській Лаврі для обслуговування братського корпусу 
№17 площею 0,2973 га в м. Почаїв, , вул. Возз’єднання,8» відхилити з 
метою додаткового та детального вивчення.

Контроль за 
депутат
відносИ’Н ^^ хорони природного навколишнього середовища.

виконанням даного рішення покласти на постійну 
'сію з питань містобудування, будівництва, земельних

2
В.С.БОИКО


