
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПОЗАЧЕРГОВА

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» листопада 2021 року № 1416

Про надання дозволу на приватизацію 
шляхом викупу об’єкта нерухомого майна, 
що знаходяться за адресою вул. Ясна, 12, 
с. Лосятин, Кременецького району, 
Тернопільської області

Розглянувши клопотання ТзОВ «ЕКОФРУТС» № 31 від 15.11.2021р., з 
метою підвищення ефективності використання майна, відповідно до ст. 18 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», враховуючи 
рішення Почаївської міської ради № 1268 від 04.11.2021р. «Про затвердження 
переліку об’єктів орендованого майна, що підлягають приватизації шляхом 
викупу у 2021р., яке знаходиться за адресою вул. Ясна, 12, с. Лосятин», договір 
оренди № 1 нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності 
територіальної громади від 03.01.2017р. (із змінами), керуючись статтями 26, 59, 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТзОВ «ЕКОФРУТС» код ЄДРПОУ 38440210, як Орендарю, 
на приватизацію шляхом викупу комунального майна комплексу 
нежитлових будівель, загальною площею 1554,3 кв.м, по вул. Ясна, 12, с. 
Лосятин за ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки: 
будівля зерноскладу № 1, А1, площею 270,8 кв.м.;
будівля зерноскладу № 2, Б1, площею 593,7 кв.м.; 
будівля зерноскладу № З, В1, площею 219,8 кв.м.; 
будівля зерноскладу № 4, Г1, площею 197,6 кв.м; 
будівля піднавісу № 2, Д1, площею 272,4 кв.м.

2. Затвердити висновок про ринкову вартість майна, виконаний ФО-П 
Смокорівською Русланою Петрівною в сумі:
- 136830 грн. (сто тридцять шість тисяч вісімсот тридцять гривень) без

пдв



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

- 27366 грн. (двадцять сім тисяч триста шістдесят шість гривень) сума
ПДВ

- 164196 (сто шістдесят чотири тисячі сто дев’яносто шість) грн. ринкова
вартість об’єкту оцінки разом з ПДВ.

3. З урахуванням висновку про вартість майна, виконаного ФО-П
Смокорівською Русланою Петрівною, надати дозвіл ТзОВ «ЕКОФРУТС» на
викуп орендованого комунального майна комплексу нежитлових будівель,
загальною площею 1554,3 кв.м, по вул. Ясна, 12, с. Лосятин в сумі 164196
(сто шістдесят чотири тисячі сто дев’яносто шість) грн. (разом з ПДВ).

4. Уповноважити Почаївського міського голову Бойка Василя Сергійовича
укласти договір купівлі-продажу з ТзОВ «ЕКОФРУТС» на комплекс
нежитлових будівель, загальною площею 1554,3 кв.м, по вул. Ясна, 12, с.
Лосятин за ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки:
будівля зерноскладу № 1, А1, площею 270,8 кв.м.;
будівля зерноскладу № 2, Б1, площею 593,7 кв.м.;
будівля зерноскладу № З, В1, площею 219,8 кв.м.;
будівля зерноскладу № 4, ТІ, площею 197,6 кв.м;
будівля піднавісу № 2, Д1, площею 272,4 кв.м.

5. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням договору купівлі-
продажу, покласти на «Покупця» ТзОВ «ЕКОФРУТС».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту та благоустрою.

Василь БОЙКО

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПОЗАЧЕРГОВА 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» листопада 2021 року № 1417

Про надання дозволу на приватизацію 
шляхом викупу об’єктів нерухомого майна, 
що знаходяться за адресою вул. Ясна, 12А, 
с. Лосятин, Кременецького району, 
Тернопільської області

Розглянувши клопотання ТзОВ «ЕКОФРУТС» № 32 від 15.11.2021р. та Звіт 
про оцінку майна, виконаний ФО-П Смокорівською Р.П., з метою підвищення 
ефективності використання майна, відповідно до ст. 18 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», враховуючи рішення 
Почаївської міської ради № 1269 від 04.11.2021р. «Про затвердження переліку 
об’єктів орендованого майна, що підлягають приватизації шляхом викупу у 
2021р., яке знаходиться за адресою вул. Ясна, 12А, с. Лосятин», договір оренди № 
1 нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності 
територіальної громади від 03.01.2017р. (із змінами), висновки і пропозиції 
постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою, 
керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТзОВ «ЕКОФРУТС» код ЄДРПОУ 38440210, як Орендарю, 
на приватизацію шляхом викупу комунального майна Будівлі піднавісу №1 
літ. «НІ» з добудовою склад літ «Н2» загальною площею 517,4 кв.м. по вул. 
Ясна, 12А, с. Лосятин, де частка комунальної власності становить 21% за 
ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки.

2. Затвердити висновок про ринкову вартість майна Будівлі піднавісу №1 літ. 
«НІ» з добудовою склад літ «Н2» загальною площею 517,4 кв.м. по вул. 
Ясна, 12А, с. Лосятин, де частка комунальної власності становить 21%, 
виконаний ФО-П Смокорівською Русланою Петрівною в сумі:
- 2805000 грн. (два мільйони вісімсот п’ять тисяч гривень) без ПДВ;
- 561000 грн. (п’ятсот шістдесят одна тисяча гривень) сума ПДВ;
- 3366000 грн. (три мільйони триста шістдесят шість тисяч гривень) 

ринкова вартість об’єкту оцінки разом з ПДВ.



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

3. У відповідності до абз. З ч. З ст. 18 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» зарахувати вартість невід’ємних
поліпшень здійснених Орендарем (ТзОВ ЕКОФРУТС) під час остаточного
розрахунку за об’єкт приватизації на підставі Висновку про вартість майна,
виконаного ФО-П Смокорівською Русланою Петрівною в сумі:
- 950000 грн. (дев’ятсот п’ятдесят тисяч гривень) без ПДВ;
- 190000 грн. (сто дев’яносто тисяч гривень) сума ПДВ;
- 1140000 грн. (один мільйон сто сорок тисяч гривень) ринкова вартість

невід’ємних поліпшень.

4. Затвердити ринкову вартість майна (об’єкта приватизації) з урахуванням
вартості невід’ємних поліпшень згідно висновку про вартість майна,
виконаного ФО-П Смокорівською Русланою Петрівною в сумі:
- 1855000 грн. (один мільйон вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч гривень) без

ПДВ;
- 371000 грн. (триста сімдесят одна тисяча гривень) сума ПДВ;
- 2226000 грн. (два мільйони двісті двадцять шість тисяч гривень) ринкова

вартість цілого об’єкту приватизації з ПДВ.

5. З урахуванням висновку про вартість майна, виконаного ФО-П
Смокорівською Русланою Петрівною, надати дозвіл ТзОВ «ЕКОФРУТС» на
викуп орендованого комунального майна Будівлі піднавісу №1 літ. «НІ» з
добудовою склад літ «Н2» загальною площею 517,4 кв.м. по вул. Ясна, 12А,
с. Лосятин, де частка комунальної власності становить 21% в сумі 467460
грн. (чотириста шістдесят сім тисяч чотириста шістдесят гривень) разом з
ПДВ.

6. Уповноважити Почаївського міського голову Бойка Василя Сергійовича
укласти договір купівлі-продажу з ТзОВ «ЕКОФРУТС» на Будівлю
піднавісу №1 літ. «НІ» з добудовою склад літ «Н2» загальною площею
517,4 кв.м. по вул. Ясна, 12А, с. Лосятин, де частка комунальної власності
становить 21% за ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки.

7. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням договору купівлі-
продажу, покласти на «Покупця» ТзОВ «ЕКОФРУТС».

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального
господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою.

Міськ
Максимчук
Мамчур Се]
Бондар Галі

Василь БОЙКО

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПОЗАЧЕРГОВА

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» листопада 2021 року № 1418

Про затвердження розпорядження
Почаївського міського голови
№ 252 від 12 листопада 2021 року

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та Бюджетним кодексом України, беручи до уваги рішення Почаївської міської
ради № 1266 від 04.11.2021 року Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження Почаївського міського голови № 252 від 12
листопада 2021 року «Про перерозподіл коштів по цільовій програмі
«Турбота» (додається).

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

Василь БОЙКО

Віктор ЛІВІНЮК
Галина БОНДАР

 
 

 
 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «26»  листопада 2021 року                       № 1419 

 
 

  

Про передачу земельних ділянок з 

комунальної  в державну власність 

 

Розглянувши клопотання Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області щодо передачі земельних ділянок в державну власність, керуючись ст. 117, 122 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Передати Головному управлінню Держгеокадастру в Тернопільській області у 

державну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною 

площею 8,9923 га, з них:  

- площею 8,0217 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:1301;  

- площею 0,1029 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:1302;  

- площею 0,8677 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:1303 для дослідних і 

навчальних цілей, які розташовані за межами населеного пункту на території 

Почаївської міської ради. 

 

  2. Укласти з Головним управлінням Держгеокадастру в Тернопільській області акт 

приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із 

комунальної в державну власність. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
 

         Совбецька Наталія 

                                       

 

 

 

 

 

 



Акт  

приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення із комунальної в державну власність 

 

 

26.11.2021 року                                                                         м. Почаїв 
      (дата)                                                                                                 (населений пункт) 

 

 

 

1. Почаївська міська рада Кременецького району Тернопільської області 

відповідно до рішення міської ради від 26.11.2021 року № 1419 передає із 

комунальної власності, а Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області приймає у державну власність 3 (три) земельні 

ділянки загальною площею 8,9923 га згідно з додатком, що є невід’ємною 

частиною цього акту. 

 

2. Даний акт разом із рішення Почаївської міської ради від 26.11.2021 року 

№ 1419 є підставою державної реєстрації права державної власності на 

вказані у додатку земельні ділянки Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області. 

 

 

 

 

Почаївський 

міський голова 

 

_____________ Василь БОЙКО 
(підпис)                         (ім’я, прізвище) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільскій 

області 

______________ Іван КУЗЬ 
         (підпис)                  (ім’я, прізвище) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до акта приймання-передачі  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

 із комунальної в державну власність від 26.11.2021 року 

 

 

№ 

п/п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа 

(га) 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Відомості 

про 

обтяження 

речових 

прав на 

земельну 

ділянку 

Відомості про 

обтяження 

використання 

земельної 

ділянки 

1 За межами 

населеного 

пункту на 

території 

Почаївської 

міської ради 

6123410500:01:002:1301 8,0217 01.09 Для 

дослідних і 

навчальних 

цілей 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Почаївське 

вище 

професійне 

училище» 

відсутні 

2 За межами 

населеного 

пункту на 

території 

Почаївської 

міської ради 

6123410500:01:002:1302 0,1029 01.09 Для 

дослідних і 

навчальних 

цілей 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Почаївське 

вище 

професійне 

училище» 

відсутні 

3 За межами 

населеного 

пункту на 

території 

Почаївської 

міської ради 

6123410500:01:002:1303 0,8677 01.09 Для 

дослідних і 

навчальних 

цілей 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Почаївське 

вище 

професійне 

училище» 

відсутні 

Всього 8,9923    

 

 

 

 
                                         

 
 

Почаївський 

міський голова 

 

_____________ Василь БОЙКО 
   (підпис)                         (ім’я, прізвище) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільскій 

області 

______________ Іван КУЗЬ 
         (підпис)                  (ім’я, прізвище) 

 

М.П. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «26»  листопада 2021 року                       № 1420 

 

Про  надання дозволу  на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у постійне  користування 

орієнтовною площею 0,3000 га для 

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в с. Старий Почаїв вул. 

Радивилівська, 53, Почаївському комбінату 

комунальних підприємств 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 66, 79-1, 92, 116, 122, 123, 125, 126 Земельного  

Кодексу України, статтею 50  Закону України «Про землеустрій», статтею 24 Закону  

України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання 

Почаївського ККП про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і  допоміжних будівель та споруд  технічної інфраструктури 

(артезіанської свердловини),  враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на виготовлення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки орієнтовною площею 

0,3000 га у  постійне  користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська, 53. 

 

2. Розроблену з врахуванням вимог чинного законодавства документацію із 

землеустрою подати на розгляд сесії ради у встановленому законом порядку.  

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

        Міський голова                                                                   Василь БОЙКО                                           

        Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «26»  листопада 2021 року                       № 1421 

 

Про  надання дозволу  на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у постійне  користування 

орієнтовною площею 0,3000 га для 

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в м. Почаїв вул. 

Бригадна, Почаївському комбінату 

комунальних підприємств 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 66, 79-1, 92, 116, 122, 123, 125, 126 Земельного  

Кодексу України, статтею 50  Закону України «Про землеустрій», статтею 24 Закону  

України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання 

Почаївського ККП про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і  допоміжних будівель та споруд  технічної інфраструктури 

(артезіанської свердловини),  враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на виготовлення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки орієнтовною площею 

0,3000 га у  постійне  користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в м. Почаїв вул. Бригадна. 

 

2. Розроблену з врахуванням вимог чинного законодавства документацію із 

землеустрою подати на розгляд сесії ради у встановленому законом порядку.  

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
        

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО         

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «26»  листопада 2021 року                       № 1422 

 

Про  надання дозволу  на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у постійне  користування 

орієнтовною площею 0,3000 га для 

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в м. Почаїв вул. 

Старотаразька, Почаївському комбінату 

комунальних підприємств 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 66, 79-1, 92, 116, 122, 123, 125, 126 Земельного  

Кодексу України, статтею 50  Закону України «Про землеустрій», статтею 24 Закону  

України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання 

Почаївського ККП про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і  допоміжних будівель та споруд  технічної інфраструктури 

(артезіанської свердловини),  враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на виготовлення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки орієнтовною площею 

0,3000 га у  постійне  користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в м. Почаїв вул. Старотаразька. 

 

2. Розроблену з врахуванням вимог чинного законодавства документацію із 

землеустрою подати на розгляд сесії ради у встановленому законом порядку.  

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

        Міський голова                                                                   Василь БОЙКО                  

        Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 26 »  листопада 2021 року                       № 1423 

 

Про  надання дозволу  на виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у постійне  користування 

орієнтовною площею 0,3000 га для 

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в м. Почаїв вул. 

Польова, Почаївському комбінату 

комунальних підприємств 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 66, 79-1, 92, 116, 122, 123, 125, 126 Земельного  

Кодексу України, статтею 50  Закону України «Про землеустрій», статтею 24 Закону  

України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання 

Почаївського ККП про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і  допоміжних будівель та споруд  технічної інфраструктури 

(артезіанської свердловини),  враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на виготовлення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки орієнтовною площею 

0,3000 га у  постійне  користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в м. Почаїв вул. Польова. 

 

2. Розроблену з врахуванням вимог чинного законодавства документацію із 

землеустрою подати на розгляд сесії ради у встановленому законом порядку.  

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
         

   Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
            Совбецька Наталія 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

від «26» листопада 2021 року № 1424

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПОЗАЧЕРГОВА

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про дострокове припинення повноважень
депутата Почаївської міської ради
Трофимлюка Георгія Борисовича

Розглянувши заяву депутата Почаївської міської ради восьмого скликання
Трофимлюка Георгія Борисовича від 24.11.2021р. за вхід. № 1843 про складення
ним депутатських повноважень, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», п. 14 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п. 2 ст. 220 Глави 2 Регламенту Почаївської міської
ради восьмого скликання, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити достроково повноваження депутата Почаївської міської ради
восьмого скликання Трофимлюка Георгія Борисовича, обраного в
багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Тернопільської
обласної організації політичної партії «За майбутнє», у зв’язку із особистою
заявою про складення ним депутатських повноважень.

2. Надіслати дане рішення до Почаївської міської територіальної виборчої
комісії для проведення заміщення депутата.

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

/
етики та регламенту.

Бондар Гал и і

Василь БОЙКО
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