
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГ О С КЛИКАННЯ
Рішення

«28» березня 2017 року № 711
м. Почаїв

Про затвердження звіту 
«Про виконання міського 

бюджету за 2016 рік»

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного 
кодексу України та взявши до уваги поданий виконавчим комітетом звіт 
«Про виконання міського бюджету за 2016 рік», враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІ ШИЛА :

1. Затвердити звіт «Про Еиконання міського бюджету за 2016 
рік» по доходах в сумі 38239617 гривень та по видатках в сумі -  33308368 
гривень:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі -  
37203345 гривень та по видатках в сумі -  29579156 гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі 
1036272 гривні та по видатках в сумі -3729212 гривень.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 28 лютого 2017 р. №712

Про внесення змін до рішення сесії Почаївської 
міської ради №660 від 23 січня 2017 року 
«Про внесення змін до рішення сесії Почаївської 
міської ради №431 від 07 липня 2016 року 
«Про встановлення місцевих податків і 
зборів на 2017 рік»

Розглянувши лист Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції Головного 
управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області №787/13 від 20.02.2017 року із 
вимогою приведення у відповідність до чинного законодавства рішення сесії міської ради №660 
від 23.01.2017 року «Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради №431 від 
07.07.2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік» із застосуванням 
ставки для платників єдиного податку другої групи відповідно до рішення сесії міської ради №431 
від 07.07.2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік», та відповідно до 
п.п. 4.1.9 п. 4.1 та п.4.5 статті 4, п.п. 12.3.4 п. 12.3, п.п. 12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 статті 12 
«Податкового кодексу України», пунктів 3,4 розділу II.«Прикінцеві та перехідні положення» 
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

1. У рішенні сесії міської ради №660 від 23.01.2017 року «Про внесення змін до рішення 
сесії Почаївської міської ради №431 від 07.07.2016 року «Про встановлення місцевих податків і 
зборів на 2017 рік» в пункті 5. Внесення змін в Положення «Про порядок справляння єдиного 
податку» :

слова « - для другої групи платників єдиного податку -  10% розміру мінімальної заробітної 
плати.» виключити.

2. У 2017 році застосовувати ставку податку для платників єдиного податку другої групи - 
20% від розміру мінімальної заробітної плати, відповідно до рішення сесії Почаївської міської 
ради №431 від 07.07.2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
соц: джету.

в и р і ш и л а :

В.С. Бойко

Касаткін Б.С.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» березня 2017 року № 713

Про затвердження місцевої Програми 
поводження з твердими побутовими 
відходами на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017 -2020рр.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Законів України "Про відходи", "Про охорону навколишнього 
природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 
265 "Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами", 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки" 
та відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово- 
комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 "Про затвердження 
Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими 
побутовими відходами", сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити місцеву Програму поводження з твердими побутовими відходами 
на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 -  
2020рр., що додається.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

від «28» березня 2017 року №714

Про продовження дії Програми 
«Безпечне місто 2016-2017»

Керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закою 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів 
спрямованих на посилення безпеки громадян, недопущення порушень у сфер 
благоустрою м. Почаїв та захисту важливих об’єктів міста, враховуючи висновки 
пропозиції постійних депутатських комісій з питань соціально-економічногс 
розвитку, інвестицій та бюджету, та з питань прав людини, законності 
депутатської діяльності і етики, сесія Почаївської міської ради

1. Продовжити термін реалізації програми «Безпечне місто 2016-2017», зі змінам! 
до 31.12.2017р.

2. Збільшити обсяг фінансування програми «Безпечне місто 2016-2017», з 
змінами на 60,00 тис. грн., затвердивши загальний обсяг фінансування 155,0( 
тис. грн.

3. Внести зміни до показника продукту внаслідок реалізації Програми 
зменшивши кількість відеокамер з 12 (дванадцяти) до 9 (дев’яти).

4. Викласти програму «Безпечне місто 2016-2017» у новій редакції, згідне 
додатку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію :
итку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА:

В.С. БОЙКО
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від «28» березня 2017 року №715

Про затвердження Програми організації 
громадських робіт на 2017 рік на 
території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади

З метою додаткового стимулювання мотивації до праці, запобігання 
зростанню безробіття, матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних осіб та 
осіб, які перебувають на обліку у Кременецькому районному центрі зайнятості як 
такі, що шукають роботу, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України 
«Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.03.2013 р. за № 175, враховуючи пропозиції виконавчого комітету 
Почаївської міської ради, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити Програму організації громадських робіт на 2017 рік на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади (далі 
Програма -  додаток 1).

2. Фінансування громадських робіт проводити пропорційно рівними 
частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття в межах асигнувань, затверджених в міському 
бюджеті та ФЗДССВБ на такі цілі, в зв’язку з чим передбачити у 

міському бюджеті на 2017 рік видатки на організацію громадських робіт 
в межах 15,00 тис. гривень.

3. Організацію проведення громадських робіт покласти на Почаївський 
комбінат комунальних підприємств.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

В И Р І Ш И Л А :

соціально-економічного розвитку,

7
В.С. БОЙКО

Максимчук С.]
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РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року №716

Про затвердження Програми 
ремонту та реконструкції вулиць 
і доріг населених пунктів Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки

Керуючись Постановою КМУ №198 від 30.03.1994 року «Про 
затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

1.Затвердити Програму ремонту та реконструкції вулиць і доріг 
населених пунктів Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки згідно додатку 1..

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціального економічного розвитку , інвестицій та
І

ВИРІШИЛА:

В. С. Бойко
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РІШЕННЯ

Від «28» березня 2017 року №717

Про затвердження Програми 
«Реконструкція водопровідної мережі 
в м. Почаїв на 2017-2018 роки ».

Керуючись Законом України «Про питну воду та питне 
водопостачання» п.22. частини першої ст.26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

1.Затвердити Програму «Реконструкція водопровідної мережі в м. 
Почаїв на 2017-2018 роки», загальним обсягом фінансування 567,00 тис. 
грн. згідно додатку 1 до рішення.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

ВИРІШИЛА:

Чубик А. В.

юво-комунального господарства та комунальної 
і, підприємництва, транспорту та зв’язку.

В.С. Бойко

Новаковська І. Ю.
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РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року №718

Про затвердження Програми 
«Розроблення містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади».

Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та п. 22 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади загальним обсягом 
фінансування 620,822 тис. грн, згідно додатку № 1.

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

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

В.С. Бойко
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РІШЕННЯ

Про внесення змін до 
Положення про організацію 
харчування учнів у Почаївській 
ЗОШ І-ІИ ступенів на 2017 рік

Враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, з метою унормування 
процесу харчування у Почаївській ЗОШ І-ІІІ ст., керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

1. Внести до Положення про організацію харчування учнів у Почаївській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2017 рік такі зміни:

1.1. Виключити абзац 4 п.2.1. розділу 2 такого змісту:

«-за власні кошти працівників закладу».

1.2. Розділ 4 виключити повністю, на підставі чого вважати розділ 5, 
6 відповідно розділом 4, 5.

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

від « 28 » березня 2017 року №719

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Чубик А.В.
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РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року №720

Про затвердження Програми 
будівництва та реконструкції 
електромереж та мереж зовнішнього 
освітлення вулиць населених пунктів 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки.

Керуючись п.22 частини першої ст.26, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1.Затвердити Програму будівництва та реконструкції електромереж 
та мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки.

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

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

ВИРІШИЛА:

В. С. Бойко
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від «28» березня 2017 року №721

Про передачу доріг комунальної 
власності у с. Старий Тараж на 
баланс Почаївського комбінату 
комунальних підприємств

На виконання рішення сесії Почаївської міської ради №519 від 01.11.2011р. «Про 
затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та 
організацій комунальної власності територіальної громади м. Почаїв», рішення сесії 
Почаївської міської ради № 258 від 12.04.2016р. «Про затвердження передавального акту 
Старотаразької сільської ради», керуючись ст. 25, п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії 
з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку сесія Почаївської міської ради:

1. Передати з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського комбінату 
комунальних підприємств вулицю Колгоспна у с. Старий Тараж, площею 5000 кв.м., 
балансовою вартістю 104063 грн. (сто чотири тисячі шістдесят три гривні) 00 копійок.

2. Передати з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського комбінату 
комунальних підприємств вулицю Садова у с. Старий Тараж, площею 4000кв.м., 
балансовою вартістю 20000 грн. (двадцять тисяч гривень) 00 копійок.

3. Утворити комісію з приймання -  передачі вищезазначених доріг у кількості 5 (п’яти) 
чоловік:
Голова комісії: Максимчук С.В. -  заступник міського голови;
Секретар комісії: Штогрин Р.П. -  головний інженер Почаївського ККП;
Члени комісії: Ковальчук В.І. -  начальник Почаївського ККП;
Касаткіна О.П. -  спеціаліст фінансового відділу міської ради;
Новаковська І.Ю. -  начальник юридичного відділу міської ради.

4. Почаївському комбінату комунальних підприємств взяти на баланс і обслуговування 
вул. Колгоспна, с. Старий Тараж та вул. Садова у с. Старий Тараж.

5. Фінансовому відділу міської ради провести зняття з балансу Почаївської міської ради 
вищезазначених вулиць (доріг) після підписання акту приймання-передачі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприєм

В И Р І Ш И Л А :

Максим*™* С  я

МІСЬКИЙ г В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» березня 2017 року №722

Про передачу транспортних засобів 
Почаївської міської ради на баланс 
Почаївського комбінату комунальних 
підприємств

Враховуючи лист Почаївського комбінату комунальних підприємств щодо передачі на 
баланс двох легкових автомобілів марки ВАЗ, у зв’язку з виробничою необхідністю та 
покращенню матеріально-технічної бази Почаївського ККП, на виконання рішення сесії 
Почаївської міської ради №519 від 01.11.2011р. «Про затвердження Порядку списання 
основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності 
територіальної громади м. Почаїв», керуючись ст. 25, п.31 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради:

В И Р І Ш И Л А :

1. Передати з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського комбінату 
комунальних підприємств автомобіль марки ВАЗ 21061, 1994 року випуску, кузов № 
ХТА210610113289666, реєстраційний номер В07221ВА, об’єм двигуна 1451л., тип 
машини -  легковий, червоного кольору, балансовою вартістю 21860 грн.

2. Утворити комісію з приймання -  передачі вищезазначеного транспортного засобу у 
кількості 5 (п’яти) чоловік:
Голова комісії: Максимчук С.В. -  заступник міського голови;
Секретар комісії: Штогрин Р.П. -  головний інженер Почаївського ККП;
Члени комісії: Ковальчук В.І. -  начальник Почаївського ККП;
Касаткіна О.П. -  спеціаліст фінансового відділу міської ради;
Новаковська І.Ю. -  начальник юридичного відділу міської ради.

3. Почаївському комбінату комунальних підприємств взяти на баланс автомобіль 
вказаний у пункті 1 даного рішення та вчинити реєстраційні дії у відповідності до 
чинного законодавства.

4. Фінансовому відділу міської ради провести зняття з балансу Почаївської міської ради 
автомобіля вказаного у пункті 1 даного рішення після підписання акту приймання- 
передачі.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» березня 2017 року №723

Про сплату орендної плати 
по договору оренди нерухомого 
майна №11 від 01.04.2015 року

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств від
20.02. 2017 року №12, враховуючи необхідність належного утримання 
комунального майна, керуючись ст.762 Цивільного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

1. Орендну плату по договору оренди нерухомого майна №11 від 01.04.2015 
року ФО-П Пилипчуку С.В. сплачувати на реквізити Почаївського 
комбінату комунальних підприємств.

2. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати додаткову угоду до 
договору оренди нерухомого майна №11 від 01.04.2015 року згідно 
додатку №1 до даного рішення з врахуванням вищевикладеного п.1.

3. Бухгалтерії Почаївського ККП проводити нарахування орендної плати з 
врахуванням індексу інфляції по договору оренди нерухомого майна №11 
від 01.04.2015 року з моменту підписання додаткової угоди до даного 
договору.

4. Дане рішення вступає в дію з моменту його прийняття.

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

ювості, підприємництва, транспорту та

В И Р І Ш И Л А :

В.С. БОЙКО



Додаток №1 до рішення сесії 
Почаївської міської ради 
№ 723. від 28.03.2017р.

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди нерухомого майна №11 від 01.04.2015 року

Почаївська міська рада в особі міського голови Бойка Василя 
Сергійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та рішення сесії Почаївської міської ради № ^ 3  від^.03.2017 року 
(інадалі -  Орендодавець), з однієї сторони, ФО-П Пилипчук Сергій 
Васильович, ідентифікаційний номер фізичної особи -  платника податків 
2625314978 (надалі -  Орендар), з другої сторони, та Почаївський комбінат 
комунальних підприємств в особі начальника Ковальчука Віктора 
Івановича, що діє на підставі Статуту Почаївського комбінату комунальних 
підприємств (,надалі -  Третя сторона), з третьої сторони, уклали цю Додаткову 
угоду (надалі -  Угода) до договору оренди нерухомого майна №11 від 
01.04.2015 року (надалі -Договір) року про таке:

1. Внести зміни до Договору:

1.1. Пункт 3.1 Договору змінити та викласти в такій редакції:
«Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну 
плату незалежно від наслідків господарської діяльності на 
відкритий рахунок Почаївського комбінату комунальних 
підприємств».

1.2. Пункт 3.3 Договору змінити та викласти в такій редакції 
після слів « за поточний місяць і »: «вноситься Орендарем 
згідно наданого бухгалтерією Почаївського комбінату 
комунальних підприємств рахунку не пізніше 25 числа 
послі дуючого місяця».

1.3. Пункт 8.1 Договору змінити та викласти в такій редакції:
«Строк дії договору встановлюється сторонами на 2 роки 11 
місяців. Даний договір діє з «01» квітня 2015 року по «01» 
березня 2018 року».

2. Всі інші умови вищевказаного Договору, які не змінені даною Угодою, 
залишаються чинними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання. 
Будь-яке право вимоги, пов’язане із Договором, залишається лише за 
Орендодавцем та Орендарем, в т.ч. і щодо застосування наслідків 
несвоєчасності чи не в повному обсязі сплати орендної плати.

3. Дана Угода складена у трьох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

4. Ця Угода є невід’ємною частиною договору оренди рухомого майна 
№11 від 01.04.2015 року та набирає чинності з моменту її підписання.



Реквізити сторін:

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ»

Почаївська міська рада
47025, Тернопільська область, 
Кременецький район, м. Почаїв 
вул. Возз’єднання, 16 
Код ЄДРПОУ 14052785 
МФО 838012

«ОРЕНДАР»

ФО-П Пилипчук С.В.
Тернопільська область, 
Кременецький р-н 
с. Іква
Ідентифікаційний номер 
2625314978

Міський голова ФО-П Пилипчук С.В.

В.С. Бойко

М.П. М.П

«ТРЕТЯ СТОРОНА»
Почаївський комбінат комунальних підприємств
47025, Тернопільська обл.,
Кременецький р-н, м.Почаїв 
Вул.Шевченка,33 
Код ЄДРПОУ 03353816 
р/р26007055100041 
МФО 338783
ТФ Приватбанку м.Тернопіль 

Начальник Почаївського ККП

В.І.Ковальчук________________

М.П.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» березня 2017 року №724

Про затвердження додатку №8 до 
Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши подання Почаївського комбінату комунальних підприємств від 
15.03.2017р. № 26 «Про затвердження Додатку до Статуту Почаївського ККП, 
сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити Додаток №8 (додається) до Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств.

2. Провести Державну реєстрацію змін до установчих документів 
Почаївського комбінату комунальних підприємств в органах юстиції у 
визначений чинним законодавством України термін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Почаївського комбінату комунальних підприємств.

ВИРІШИЛА:

В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням сесії Почаївської міської ради 

від «28» березня 2017р. № 724

ДОДАТОК №8 
до Статуту Почаївського 
комбінату комунальних 
підприємств

ЗМНИ І ДОПОВНЕННЯ

до статуту Почаївського комбінату комунальних підприємств

1. Пункт 4.8 Статті 4 Статуту Почаївського комбінату комунальних 
підприємств викласти наступним чином:

4.8. Встановити розмір Статутного фонду Почаївського комбінату 
комунальних підприємств в розмірі 8 710 014 (вісім мільйонів сімсот десять тисяч 
чотирнадцять) гривень 00 копійок.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » березня 2017 року № 725

Про надання дозволу 
Почаївському міському будинку 
культури на передачу комунального 
майна на баланс підвідомчих установ 
Почаївської міської ради

Розглянувши лист директора Почаївського міського будинку 
культури за №2 від 24 січня 2017 року, керуючись порядком списання 
основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій 
комунальної власності територіальної громади міста Почаїв, 
затвердженого рішенням сесії міської ради від 01.11.2011 р. №519, 
керуючись п.5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл на передачу комунального майна, крісел 
глядацького залу з балансу Почаївського міського будинку культури на 
баланс:

- Почаївської музичної школи -  16 крісел, вартістю 320 грн;
- Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ст. -  152 крісла, вартістю 3040 грн;
2. Керівникам установ, зазначених в пунктах 1 цього рішення, 

передачу майна оформити згідно з вимогами діючого законодавства та 
внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

В И Р І Ш И Л А :

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від«28» березня 2017 року № 726

Про затвердження правил благоустрою, 
санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти і порядку 
Почаївської МОТГ

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та з 
метою забезпечення благоустрою Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і 
організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та 
санітарний стан, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, 
захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів 
благоустрою, зелених насаджень на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади,, керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Правила благоустрою, санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти і порядку Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади (додаток 1).

2. Вважати такими, що втратило чинність рішення сесії Почаївської міської ради 
від 29.08.2006 року № 70 «Про затвердження правил благоустрою, 
забезпечення чистоти і порядку в м. Почаїв», зі змінами та доповненнями до 
них.

3. Виконавчому комітету Почаївської міської ради визначити перелік посадових 
осіб, які мають повноваження складати протоколи про адміністративні 
правопорушення з виявлених порушень Правил благоустрою санітарного 
утримання територій, забезпечення чистоти і порядку Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, встановлених цим рішенням, та надсилати 
їх відповідно до вимог ст. ст. 152, 257 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення органові, уповноваженому розглядати справи про 
адміністративні правопорушення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 
ради з питань питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, 
жиітю^КШ уйшіьііого господарства та комунальної власності, промисловості,

(йємнвдт^дШ нспорту та зв’язку, з питань містобудування, будівництва, 
ЬтйельНих̂ ві

| ° і (
Міський1 голова
М ж с т ,ч у \£ В .

а̂ охоронищавколишнього природного середовища.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» березня 2017 року №727

Про звернення до Президента України 
Порошенка Петра Олексійовича 
Прем’єр-міністра України 
Гройсмана Володимира Борисовича 
Голови Верховної Ради України 
Парубія Андрія Володимировича

Враховуючи пропозицію депутатів Почаївської міської ради та керуючись 
законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

1. Підтримати рішення сесії Тернопільської обласної ради та прийняти 
звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента України 
Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови 
Верховної Ради України Парубія А.В. про підтримку блокади 
торгівлі з окупантами-терористами та невідкладне прийняття Закону 
України «Про тимчасово окуповану територію України», 
(додається);

2. Текст вказаного звернення надіслати Президенту України 
Порошенку П.О., Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б., Голові 
Верховної Ради України Парубію А.В., про підтримку блокади 
торгівлі з окупантами- терористами та невідкладне прийняття Закону 
України «Про тимчасово окуповану територію України»;

3. Текст звернення опублікувати в місцевих ЗМІ та розмістити на 
офіційному сайті Почаївської міської ради;

4. Контроль за даним рішенням покласти на постійну депутатську 
комісію з питань законності, прав людини, депутатської діяльності та

ВИРІШИЛА:

В. С. Бойко

Паляниця Т.



Президенту України 
Порошенку Петру Олексійовичу 

Прем’єр-міністру України 
Гройсману Володимиру Борисовичу 

Голові Верховної Ради України 
Парубію Андрію Володимировичу

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Почаївської міської ради до Президента України Порошенка Петра 
Олексійовича, Прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича, 
Голови Верховної Ради України Парубія Андрія Володимировича, про 
підтримку блокади торгівлі з окупантами-терористами та невідкладне 
прийняття Закону України «Про тимчасово окуповану територію України».

Шановний Петре Олексійовичу!
Шановний Володимире Борисовичу!
Шановний Андрію Володимировичу!

Рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 3 березня 2017 року на 
вашу адресу було прийнято звернення про підтримку акції, яку розпочали 
ветерани АТО, добровольці та активісти та яка носить назву «Блокада торгівлі 
на крові»

Ми, депутати Почаївської міської ради Тернопільської області, цим 
зверненням висловлюємо цілковиту підтримку депутатам Тернопільської 
обласної ради та закликаємо:

■ повністю припинити торгівлю з окупантами та терористами ОРДЛО;
■ прийняти закон «Про тимчасову окуповану територію України»;
■ вжити всіх можливих заходів аби позбутися залежності від 

російського газу та поставок вугілля з окупованих територій;
■ дослухатися до голосу народу;

Ціною тисячі життів своїх патріотів Україна змогла зупинити агресора та 
відвоювати частину окупованих територій. Не маючи боєздатної армії, українці 
відкрили для себе нечуваних раніше розмахів волонтерський та добровольчий 
рух. Сотні, тисячі та мільйони українців по всьому світу докладали своїх зусиль 
аби допомогти та відновити українську армію і вберегти українську 
державність. Усі ми разом, спільними зусиллями дали відсіч агресору та 
показали хто насправді господар на своїй, Богом даній землі.

Сьогодні ми терпимо третій рік війни. Україна несе великі втрати через 
військове протистояння на Донбасі, а по суті -  через українсько-російський 
конфлікт, яку б назву йому не присвоювали. Імперські та загарбницькі інтереси 
Москви цілковито відбилися на цілісності та незалежності України після зміни



вектору ведення зовнішньої політики. Проголосивши проєвропейський 
напрямок розвитку держави ми сповна отримали від свого північного сусіда, та 
все ж зуміли захистити «свій рідний дім».

Почаївська міська рада повністю підтримує рішення Тернопільської 
обласної ради від 14 березня 2017 року за № 467 «Про заяву депутатів 
Тернопільської обласної ради шостого скликання до Президента України 
Порошенка П.О., Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної 
Ради України Парубія А.В., обласних рад України про засудження силового 
розгону 13 березня 2017 року Редуту N03 імені добровольців 16 батальйону 58 
мотопіхотної бригади блокади торгівлі з окупованими територіями», рішуче 
засуджує силовий розгін добровольців-блокадників та нагадує, що застосування 
сили щодо мирних громадських акцій протесту та акцій непокори стало 
причиною падіння попереднього, злочинного режиму Януковича.

Шановні урядовці. Згадайте слова Українського гімну «...Душу й тіло ми 
положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду...». Ці 
слова були пророчими, бо тисячі українців поклали і душу і тіло на теренах 
Донбасу аби ми з вами жили вільно.

Не можна торгувати на крові тих, хто віддав своє життя за Україну. Цим ви 
паплюжите їхню пам’ять, глумитесь над досягненнями в боях, над перемогами 
та відбираєте мотивацію у тих, хто зараз боронить східні рубежі нашої України.

Підкреслюючи вище написане ми, депутати Почаївської міської ради, 
висловлюємо свою лояльність з позицією депутатів Тернопільської обласної 
ради щодо блокади окупованих територій та рекомендуємо звернути увагу на 
голос народу.

Слава Україні! Героям Слава!

Прийнято на Двадцятій сесії Почаївської міської ради VII скликання

28 березня 2017 року



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 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. Старий Тараж , вул. Сонячна,48 , гр. Городинській А.П.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Сонячна, Городинської А.П., 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. Старий Тараж, вул. Сонячна, 48 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 Антоніні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0261 
у с.Старий Тараж , вул. Сонячна, 48 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Городинській Антоніні Петрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж по вул. Сонячна, 48 .

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

4. Контршц^а'вй^сОй^нням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань ̂ істобудуйздпік архітектури, земе 

юііцого ссредо*Щ}.іца\ И \  '
земельних відносин та охорони навколишнього

Міський го
V  VОлеивдс МИ74052

Ц & Г  Р  А

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 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 с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 42, гр. Шнлюку І.Й.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Шилюка І.Й., 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. 
Сонячна, 42, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 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. Шилюку Івану Йосиповичу 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.Сонячна, 42.

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

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

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року № 3  0

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. Старий Тараж , вул. Садова,64 , гр. Притолюк Н.І..

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Садова, Притолюк Н.І., 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. Старий Тараж, вул. Садова, 64 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. Притолюк Ніні Іванівні 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 6123488200:02:001:0256 у с.Старий 
Тараж , вул. Садова, 64 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Притолюк Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж по вул. Садова, 64.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А

порядку.

4. ія покласти на постійну депутатську комісію з 
лельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Тараж, гр. Притолюк Н.І..

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж , гр. Притолюк Н.І., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, вул.Садова 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. Притолюк Ніні Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,3904 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0255 
для ведення особистого селянського господарства у с. Старий Тараж, вул. 
Садова , землі сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Притолюк Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3904 га для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Тараж, вул. Садова.

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

4. Кон ' ення покласти на постійну депутатську
ком гектури, земельних відносин та охорони

В И Р І Ш И Л А

Олейь

Міс

наві

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 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 с. Старий Тараж, вул. Резніка, 37, гр. Рущинському В.Ф.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Рущинського В.Ф., 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. 
Резніка, 37, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 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. Рущинському Володимиру Феодосійовичу 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. Резніка, 37.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року № -7 З З

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Фенюк Л.І.

Розглянувши заяву жительки с.Комари, гр. Фенюк Л.І., яка просить надати дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства в с.Комарин, 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. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
площею 0,2500 га та 1,1600 га, зарахувати до земель, не наданих у власність чи 
постійне користування .

2. Надати дозвіл гр. Фенюк Людмилі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2213 га та 1,1566 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с.Комарин , в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі, за рахунок земель не наданих у власність чи постійне 
користування. .

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

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

В И Р І Ш И Л А :

іхітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВААДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с.Комарин, гр. Сороці Ю.І.

Розглянувши заяву жителя с.Комарин, вул. Шевченка гр. Сороки Ю.І., 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сороці Юрію Івановичу проект землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок площею 0,5578 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0258; площею 0,5268 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0259; площею 0,2938 за кадастровим номером
6123488200:02:001:0260; площею 0,6004 за кадастровим номером
6123488200:02:001:0257 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарин, землі сільськогосподарського призначення в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сороці Юрію Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,5578 га ; 0,5268 га;0,2938 га та 0,6004 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Комарин .

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісії^^йггррь^цстобудування, архд€ктури, земельних відносин та охорони 
навко^вдйьщ^о.д^йроді^ого середови^цгь—-л

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 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 с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33, гр. Шилюку В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Шилюка В.В., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Резніка, 33, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 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. Шилюку Віктору Васильовичу 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. Резніка, 
33.

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

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року № ч и

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 на умовах
оренди в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33 а, гр. Шилюку В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Шилюка В.В., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на умовах оренди в с. 
Старий Тараж, вул. Резніка, 33а, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 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. Шилюку Віктору Васильовичу 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 на умовах оренди терміном на 
49 років в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33а.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 2017 року №  7
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в
с. Старий Тараж, вул. Вишнева,7, гр. Кваснюк М.В.

Розглянувши заяву жительки с. Ганнів, вул. Лесі Українки, 12 Коломийського 
району Івано-Франківської обл., яка просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 7 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. Кваснюк Марії Василівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0224 
у с.Старий Тараж , вул. Вишнева, 7 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Кваснюк Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж по вул. Вишнева,7.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А

порядку.

;аного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
лектури, земельних відносин та охорони навколишнього

Л

В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » березня 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 с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 5, гр. Олійнику Д.Р.

Розглянувши заяву жителя с .Старий Тараж, вул. Вільшанки, 5, гр. Олійника Д.Р., 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, 5, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 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. Олійнику Дмитру Радіоновичу 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, 5.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

/

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 28 березня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
вул.Вільшанки, гр. Олійнику Д.Р.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Олійника Д.Р., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 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. Олійнику Дмитру Радіоновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,3695га та 0,1864га в с.Старий Тараж, 
0,2640 га в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки для ведення особистого селянського 
господарства.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 28 березня 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. Старий Тараж, вул. Вишнева 45 , гр. Семенюку С.О.

Розглянувши заяву жителя с.Старий Тараж, вул.Вишнева, 45, 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. Старий Тараж, вул. Вишнева, 45 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. Семенюку Сергію Олексійовичу 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 6123488200:02:001:0480 
у с. Старий Тараж , вул. Вишнева , 45 землі житлової та громадської забудови в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Семенюку Сергію Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж по вул. Вишнева, 45.

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

Контроль за викодщщдм даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місто^з^^анййТ^^ектури/^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного

Міськи
Олейнік М.Г.

В.С.Бойко


