
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

(четверте пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО грудня 2015 року № $ £

Про передачу коштів 
медичної субвенції.

З метою покращення медичного обслуговування жителів об’єднаної 
територіальної громади, утримання закладів охорони здоров’я м. Почаєва на 
2016 рік, керуючись п.7 ст.16, п. п. 23, 27 п.1 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.89, 93, 101 Бюджетного кодексу 
України , сесія Почаївської міської ради

в и р і ш и л а  :

1. Передати бюджетні кошти на утримання закладів охорони здоров’я на 
2016 рік бюджету Кременецької районної ради 100% розрахункового 
показника обсягу медичної субвенції для забезпечення медичним 
обслуговуванням Почаївської об’єднаної територіальної громади в 
обсягах передбачених діючим законодавством.

2. Доручити Почаївському міському голові Бойко В.С. укласти договір з 
головою Кременецької районної ради Стефанським В.А. про передачу 
коштів.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

( ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від « ЗО » грудня 2015 року .М* С

Про затвердження програми «Сприяння 
проведенню мобілізаційних заходів 
на 2016-2017 рік на території Почаївської 
міської ради

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 01 травня 
2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності 
держави», законів України від 17 березня 2014 року №1126-VII «Про 
затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», від 06 
травня 2014 року №1240-У сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити Програму «Сприяння проведенню мобілізаційних заходів 
на 2016-2017 рік на території Почаївської міської ради згідно додатку 1.

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

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 
(четверте пленарне засідання)

Рішення

«ЗО» грудня 2015 року № 27

Про міський бюджет на 2016 рік

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п. 23 частини 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 26939,5 тис. грн., доходи загального 

фонду міського бюджету 26594,4 тис. грн., у тому числі освітня субвенція 
10158,3тис.грн., медична субвенція 5591,3тис.грн. та базова дотація у сумі 
3616,8 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 345,1 тис. 
грн., згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 26939,5 тис. грн., в тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету 26594,4 тис. грн., видатки 
спеціального фонду міського бюджету 345,1 тис. гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
міського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 26594,4 тис. 
грн. та спеціальному фонду 345,1 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього 
рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 
50,0 тис. гривень.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.



6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
місцевих (регіональних) програм у сумі 113,0 тис. гри. згідно з додатком 
№7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування 
цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

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

10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік: 
до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу 
України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, 
визначені статтею 69і, 71 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право фінансовому відділу міської ради в
процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за 
обґрунтованим поданням керівника бюджетної установи,
здійснювати перерозподіл видатків за кодом функціональної 
класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального 
обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду міського 
бюджету, та вносити зміни в помісячний розпис видатків , а перерозподіл 
бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах 
загального обсягу міського бюджету по загальному фонду -  за 
погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного 
розвитку інвестицій та бюджету .

13. Додатки № 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною 
частиною.

Голова міської ради В.С.БОИКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

(трете пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО грудня 2015 року № 28

Про утворення виконавчого комітету 
Почаївської міської ради і затвердження 
його персонального складу

Відповідно до ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи пропозицію Почаївського міського голови, сесія міської 
ради

Вирішила:

1. Утворити виконавчий комітет Почаївської міської ради у кількості 
тринадцяти чоловік.

2. Затвердити персональний склад виконкому Почаївської міської ради , а 
саме:

- Бойко В.С. -  міський голова.
- Уйван В.Я. -  секретар міської ради.
- Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
- Чубик А.В. - заступник міського голови.
- Лівар Н.М. -  секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради.
- Наклюцька Ю.М.- в.о.старости с. Ст. Тараж, Комарин.
- Гуріна Т.Г. -  методист Почаївського Будинку дитячої творчості та 

спорту.
- Собчук П.П. -  директор міського БК.
- Гонтарук М.А. -  приватний підприємець.
- Західна О.Т. -  завідувач клініко -  діагностичної лабораторії Почаївської 

РКЛ.
- Онук В.1. -  інструктор по кадрах Почаївського СТ.
- Німуха А.П. - застуднрс директора по виховній роботі ДНЗ «Почаївське 

ВПУ».
- Колесник В.МУ^Дриватнйії Шдцриємець.

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО грудня 2015 року № #9

Про призначення керуючого 
справами (секретаря) 
виконавчого комітету 
Почаївської міської ради

Відповідно до ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи подання голови Почаївської міської ради, сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Лівар Надію Миколаївну на посаду керуючої справами 
(секретаря) виконавчого комітету Почаївської міської ради з ЗО грудня 
2015р.

2. Оплату праці керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету 
Почаївської міської ради здійснювати відповідно до постанови КМУ від 
09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів», встановити Лівар Н.М.:

2.1. Посадовий оклад згідно з штатним розписом міської ради.
2.2. Надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування в розмірі 

залежно від встановленого рангу.
2.3. Надбавку за вислугу років в розмірі залежно від стажу роботи, який 

надає право на одержання такої надбавки.

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № 2>0
Про перезатвердження рішень 
54-ої сесії Почаївської міської 
ради шостого скликання

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.13, ст.8 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Законом України «Про 
приватизацію державного житлового фонду», з метою недопущення порушення норм чинного 
законодавства України, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Перезатвердити рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання:
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2412 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.26, Маслію О.С.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2413 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.19, Дзюбик Г.М.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2414 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.З, Сеськіні А.М.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2415 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.8, Майструку В.В.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2416 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.З, Майструк П.П.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2417 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.32, Гінаровій О.Ф.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2418 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.10, Косих Л.П.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2419 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.4, Мратовій Н.С.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2420 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.27, Бобрицькій Г.І.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2421 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.18, Немировській Л.С.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2422 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.26, Білявській М.Н.»
-  рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2423 «Про 

надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.5, Костюк О.К.»



рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2424 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.2, Волошиній Г.В..» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2425 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.21, Козачок Г.Д.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2426 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.15, Роговицькій Л.В.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2427 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.21, Колобовій Л.А.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2428 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.28, Лещук В.А.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2429 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.12, Крамарук М.Я.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2430 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.8, П’ясецькій Л.М.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2431 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.20, Бліщ М.М.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2432 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.13, Царуку А.Г.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2433 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.14, Пришляк Н.П.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2434 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.22, Трофимлюк А.М.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2435 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 4, кв.9, Трофимлюк О.М.» 
рішення сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 08.10.2015р. №2436 «Про 
надання дозволу на приватизацію житла по вул.М.Рожко, 2, кв.2, Михалюк Л.О.»

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

Міський голові В.С. БОЙКО



від З О *

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

2015 р № _£_Е

Про гіерезатвердження рішень
54 - ої сесії Почаївської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015 року

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.13 , 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища , 
сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1 .Перезатвердити рішення 54-ї сесії Почаївської міської ради шостого скликання від 
08 Л0. 2015 року згідно переліку рішень, зазначеного в додатку № 1.

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

Міський цблрва В.С. Бойко



Додаток / V  М
До рішення сесії Почаївської міської ради 
№ 3  / від 1 2 -  2 ( У і £ р ,

Перелік рішень 54-ої сесії Почаївської міської ради 6-го скликання від 08.10.2015 
року___________________________________________________________________

1.

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.Волинська,72 гр.Нікітюк З.В. (0,1000га та 0,0823га).

2437

2. Про продовження терміну дії рішення сесії Почаївської міської ради за 
№ 1749 від 20 червня 2014 року на ім’я гр.Бондара Ф.В.

2438

оІ.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м.Почаїв , вул.Старотаразька гр.Панчук Л.І. (0,3253га).

2439

4.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв , 
вул.Вишнева гр.Кравець В.В.(0,1000га).

2440

5.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул.Гайова, гр. Пасєка Л.І.(0,1000га )

2441

6.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул.Плетянка,2 гр.Трофимлюк І.Г. (0,1000га та 
0,0422га).

2442

7.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул.Миру ,19 гр.Сімора М.О. (0,0841га).

2443

8.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул. Березина,5 гр. Романюк Т.П.(0,1000га та 0,0076 
га).

2444

9.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул. Макаренка,50 гр. Царуку А.Г. (0,1000га).

2445

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового



10.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв 
, вул.Нова гр.Стравінській Н.Я. (0,5613га).

2446

11.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул. Злуки,41 гр. Бондарчуку В.Д.(0,1000га).

2447

12.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул.Кременецька гр.Харчунь М.І. (0,1045га).

2448

13.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв , вул.Суворова, 35 гр.Петровській З.Т. та 
гр.Шаповал Н.І. (0,1000га).

2449

14.

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. Я.Мудрого,70 гр.Камінському М.Г.(0,1000га).

2450

15.
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.Дружби,16 гр.Мельник М.Д. (0,0698га).

2451

16.

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Почаїв , вул.Польова гр.Мудрик Л.М. (0,0969га).

2452

17.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул.Березина,47 гр.Баран А.Г. (0,0914 га).

2453



18.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв , вул. Радивилівська, 5 
гр. Роман О.А. (0,1000га).

2454

19.

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.Зелена ,12 гр.Плетюку В.Г. (0,1000га).

2455

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м.Почаївгр.Черепенко І.О., вул.Квіткова, 1 (0,0620га).

2456

21.
Про приєднання до земель , не наданих у власність чи постійне користування 
земельних ділянок , які були надані громадянам для городництва в м.Почаїв в 
урочищі «Сивулька».

2457

22.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2364 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Гичка І.О. 
вул.Перемоги, 19.

2458

23.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2371 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» 
гр.Тлучкевич Г.П. вул. Я.Мудрого,58.

2459

24.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2363 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька»

2460



гр.Гробницький П.П. вул. М.Вовчка,31

25.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 2365 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Волянюк К.І. 
вул. М. Вовчка, 32.

2461

26.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2368 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства вм.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр. Бай І.М. вул. 
Ульріха,34.

2462

27.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 2352 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Левко П.О. 
вул.М.Вовчка,29.

2463

28.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2362 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Дудар О.Я. 
вул.М.Вовчка,26

2464

29.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2369 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Чикун М.П. 
вул.Ульріха ,68

2465

ЗО.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2334 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Мартинюк Є.І. 
вул.Вишнева,2

2466

31.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2366 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 2467



селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Василюк Н.Д. 
вул.Миру, 1 1

32.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2367 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» 
гр.Бурштинович Я.С. вул.Ульріха,64

2468

33.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2347 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр. 
Яблонська Г.Ф. вул.Космонавтів, 1.

2469

34.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2370 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Чиж С.В. 
вул.Чайковського,11

2470

35.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2332 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» 
гр.Николина Н.В. вул.Березина ,84

2471

36.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2335 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Мандзюк В.В. 
вул.Вишнева ,10.

2472

37.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2353 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Левицька Н.Т. 
вул.Березова м.Тернопіль.

2473

38.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2374 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Сиротюка І.Я. 
вул.Миру,21

2474



39.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2342 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Козакова А.С. 
вул. В.Чорновола ,27/22.

2475

40. Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2373 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Сімора Т.В. 
вул.Миру ,19

2476

41.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2372 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Слободян З.М. 
вул.Гайова,4

2477

42.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 2375 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Кошак А.С. 
вул.М.Вовчка ,11

2478

43.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2360 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Кашуба М.Г. 
вул.Гагаріна,17

2479

44.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2376 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр. Палій Р.О. 
вул.Перемоги,23

2481

45.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2344 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 2482



щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Козак В.В. 
вул.Ульріха,66

46.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 2375 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» 
гр.Симоненко В.С. вул.М.Вовчка,24.

2483

47.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2341 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» 
гр.Шатківський Д.В. вул.Радивилівська,77.

2484

48.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2346 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Якимчук М.В. 
вул.Миру,17.

2485

49.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2351 від 

03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька»гр.Лесик А.В. 
вул. Радивилівська,48.

2486

50.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2350 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» гр.Лотоцька Л.О. 
вул.Миру,24.

2487

51.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 2044 
від 23.01.2015 року в м. Почаїв вул. Радивилівська 32 «ж» 
гр.Фарина Л. А.(0,0995га).

2488

52.

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №2349 від 
03.09.2015року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» , м.Тернопіль 
вул.Чумацька, 10 гр. Щіпська О.Т.

2489



53. Про погодження виділення земельної ділянки в розмірі 1,8619 га для 2490
обслуговування викуплених нежитлових приміщень с/г призначення , які
знаходяться в м.Почаїввул.Кременецька, 37 «а» за межами населеного пункту
на території Почаївської міської ради .ТзОВ «Почаївінвестбуд». Ткачик О.В.

Секретар
Почаївської міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № 32

Про внесення змін до рішення сесії 
Почаївської міської ради від 
03.09.2015р. №2330

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення 53-ої сесії Почаївської міської ради від 03.09.2015р. №2330 
«Про внесення змін до рішення 7-ої сесії міської ради шостого скликання від 
20.06.2011р. №297, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Залишити рішення 53-ої сесії Почаївської міської ради шостого 
скликання від 03.09.2015р. №2330 «Про внесення змін до рішення 7-ої 
сесії міської ради шостого скликання від 20.06.2011р. №297» без змін.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р1 Ш Е Н Н Я

від ЗО грудня 2015 року № З З
Про розроблення схеми розміщення 
тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
вул.Возз’єднання біля скверу 
ім.Б.Хмельницького

Розглянувши заяву спілки підприємців «Почаївський ринок» в особі Шатківської Оксани 
Петрівни, , керуючись Земельним кодексом України, Законом 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», Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва, житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року «Про затвердження 
порядку розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності» сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

І Розробити схему розміщення тимчасових споруд для проведення 
підприємницької діяльності в м. ГІочаїв по вул. Возз’єднання біля скверу 
ім.Б.Хмельницького.

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

3. Фінанасування робіт із розроблення схеми розміщення тимчасових 
споруд для проведення підприємницької діяльності здійснюється за 
рахунок джерел не заборонених законодавством.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань містобудування, будівцйцтва, земельних відносин та охорони

. -а а М /навколишнього середовища.,
/V  <5

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

(четверте пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО грудня 2015 року № 34

Про затвердження Статуту 
Почаївського БДТ.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення першої сесії міської ради третього пленарного засідання № 23 від 
24.12.2015 року , сесія Почаївської міської ради

в и р і ш и л а  :

1. Затвердити Статут Почаївського Будинку дитячої творчості та спорту.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №14 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Голубу Анатолію Петровичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Голуба 
Анатолія Петровича, щодо надання дозволу на приватизацію квартири №14 у житловому 
будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є спільною власністю 
територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити двокімнатну квартиру №14, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Голубу Анатолію Петровичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №14 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

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

Ту а *.підприємництва, транспорту та з^/Тзку

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № 3 &
Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №6 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Коноваловій Олені Олександрівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Коновалової Олени Олександрівної від 11.12.2015р. №906 щодо надання дозволу на 
приватизацію квартири №6 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити двокімнатну квартиру №6, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Коноваловій Олені Олександрівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №6 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального^ тосподарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництвщт^Шпг^ї^їтаїЗе^ку

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № 3 /

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №11 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Мірецькому Івану Миколайовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Мірецького Івана Миколайовича від 10.12.2015р. №897 щодо надання дозволу на приватизацію 
квартири №11 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі Почаївського 
ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

1. Включити однокімнатну квартиру №11, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Мірецькому Івану Миколайовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №11 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. я покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

комунальної власності, промисловості,

у

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року №  3 #

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №5 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Левченку Миколі Івановичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Левченка 
Миколи Івановича від 02.12.2015р. №870 щодо надання дозволу на приватизацію квартири №5 
у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Включити трикімнатну квартиру №5, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Левченку Миколі Івановичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №5 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

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

В И Р І Ш И Л А :

ва та комунальної власності, промисловості,

Міський голова^ В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № 3 9

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №28 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Бондару Анатолію Миколайовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Бондара 
Анатолія Миколайовича від 02.12.2015р. №869 щодо надання дозволу на приватизацію 
квартири №28 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі Почаївського 
ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

1. Включити трикімнатну квартиру №28, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Бондару Анатолію Миколайовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №28 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль Па. виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

комунальної власності, промисловості,

М іеьюшгвЛова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року №  £ /0

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №11 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Демчишину Миколі Миколайовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Демчишин Миколи Миколайовича від 27.11.2015р. №851 щодо надання дозволу на 
приватизацію квартири №11 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія 
Почаївської міської ради

1. Включити однокімнатну квартиру №11, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Демчишину Миколі Миколайовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №11 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
та ьної власності, промисловості,

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голова
І І А \

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року №  І / /

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №13 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Цап Олегові Володимировичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Цап 
Олега Володимировича від 09.10.2015р. №757 щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№13 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Включити трикімнатну квартиру №13, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Цап Олегові Володимировичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №13 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
з . . .житлово-комунального госпс ва та комунальної власності, промисловості,

В И Р І Ш И Л А :

підприємництва^ транспорту т ку

. МіськиїУгрлсіва! В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року №  У /

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №30 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Яловській Марії Іванівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Яловської Марії Іванівної від 23.11.2015р. №835 щодо надання дозволу на приватизацію 
квартири №30 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі Почаївського 
ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

1. Включити однокімнатну квартиру №30, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Яловській Марії Іванівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №30 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
та комунальної власності, промисловості,

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року №  4 3

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №23 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Перковському Олегу Васильовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Перковського Олега Васильовича від 12.10.2015р. №760 щодо надання дозволу на 
приватизацію квартири №23 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія 
Почаївської міської ради

1. Включити двокімнатну квартиру №23, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Перковському Олегу Васильовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №23 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

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

В И Р І Ш И Л А :

комунальної власності, промисловості,

Міський голові В.С. БОЙКО



сййа

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року №

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №16 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Вдодович Галині Степанівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Вдодович 
Галини Степанівної від 15.10.2015р. № 771 щодо надання дозволу на приватизацію квартири 
№16 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити двокімнатну квартиру №16, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Вдодович Галині Степанівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №16 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального, господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транецорфу'іа^в’язку

Міський гоЬрва В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року №

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №2 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Волинець Андрію Мілетійовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Волинець 
Андрія Мілетійовича від 22.10.2015р. щодо надання дозволу на приватизацію квартири №2 у 
житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Включити двокімнатну квартиру №2, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Волинець Андрію Мілетійовичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №2 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
а комуняттьної власності, промисловості,

В И Р І Ш И Л А :

Міський Голови В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № 46
Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №30 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Лещук Галині Василівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Лещук 
Галини Василівни від 04Л 1.2015р. №812 щодо надання дозволу на приватизацію квартири №30 
у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити двокімнатну квартиру №30, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Лещук Галині Василівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №30 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

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

Міський ГрлоіЮ В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № У ^

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №31 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Соколовському Віктору Петровичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Соколовського Віктора Петровича від 24.09.2015р. №683 щодо надання дозволу на 
приватизацію квартири №31 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А  :

1. Включити двохкімнатну квартиру №31, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2 та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Соколовському Віктору Петровичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №31 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва^рансЦо'рту та зв’язку

Міський^діава В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від « ЗО » грудня 2015 року № V8
Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №7 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Григус Любові Степанівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Григус 
Любові Степанівної від 28.09.2015р. №699 щодо надання дозволу на приватизацію квартири №7 
у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є 
спільною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Включити однокімнатну квартиру №7, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2 та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2015-2016 рр.

2. Надати дозвіл гр. Григус Любові Степанівні на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №7 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів спільної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
шдприємництвауї{кфй1орту та зразку

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від О 0 'У ■ 2015р № У 9

Про затвердження звіту про наявність 
та розподіл земель по угіддях і 
землекористувачах в с. Ст. Тараж 
та с. Комарин станом на 01.01.2016 року

Розглянувши представлений звіт про наявність та розподіл земель по угіддях і 
землекористувачах в с. Ст. Тараж та с. Комарин станом на 01.01.2016 року, керуючись 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 січня 1993 року № 15, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити звіт про наявність та розподіл земель по угіддях і землекористувачах по с. 
Ст.Тараж та с. Комарин станом на 01.01.2016 року :

1. Сільськогосподарські підприємства (всього земель): 422,3543
в т.ч. не державні с/г підприємства 306,3543
міжгосподарські підприємства 116,0000

2. Громадяни: 268,1500
в т.ч. селянські фермерські господарства 36,0000
ділянки для ведення товарного с/г виробництва 232,1500

особисті селянські господарства 376,0426
ділянки для будівництва та обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд 129,1045

ділянки для здійснення не с/г підприємницької діяльності 0,1314
ділянки для сінокосіння та випасання худоби 178,6000

3. Заклади, установи, організації 3,1100

4. Промислові та інші підприємства 175,1337

5. Підприємства та організації транспорту та зв’язку 19,8700

6. Лісогосподарські підприємства 468,0000

7. Землі запасу та землі не надані у власність або постійне
користування в межах населеного пункту 450,6078

- землі запасу 170,5316
з них здано в оренду 66,1589

- резервний фонд 9,4247



з них здано в оренду
- землі не надані у власність або постійне користування в

9,4247

межах населеного пункту 
- землі загального користування

48,0182
222,6333

Всього земель, які входять до адміністративно-територіальних 
одиниць: 2960,0000

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Шевченка , 10 
гр. Довгушко А.С.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Шевченка, 10 гр. Довгушко А.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. 
Шевченка, 10 та ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, керуючись 
Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні 
”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Довгушко Андрію Степановичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 10 та земельних ділянок 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,1614 га, 0,3117 га, 0,4684 га 
в с. Комарин .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

№ З /

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. Комарин, вул. Шевченка , 22 
гр. Сорока Ю.І.

Від З О .  / і . 2015

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Шевченка, 22 гр. Сорока Ю.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відновлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 22, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України ‘‘Про місцеве самоврядування 
в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Сорока Юрію Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0209 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с .Комарин, вул. 
Шевченка, 22 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

/
!

Міський голова В.С. Бойко( ЬГ к її



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від З&л ! 2015 р № ^

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ст.Тараж 
гр. Шаповалу П.С.

Розглянувши заяву жителя с. Ст. Тараж, вул. Ватутіна, 36 гр. Шаповала П.С., 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. Тараж, та передати 
дані ділянки безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами 
України "Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про землеустрій", "Про державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шаповалу Петру Семеновичу проект землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність площею 0,3363 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0233 для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення та 0,4053 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0232 для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення .

2. Передати гр. Шаповалу Петру Семеновичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,3363 га та 0,4053 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. 
Тараж.

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

/ Ф
Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від /<$, 2015 р

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ст.Тараж, 
гр. Бондарчук Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 41 гр. Бондарчук Н.М., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. Тараж, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами 
України "Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про землеустрій", "Про державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія міської ради

1. Затвердити гр. Бондарчук Ніні Миколаївні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,7530 га для ведення особистого селянського 
господарства за кадастровим номером 6123488200:02:001:0456 в с. Ст. Тараж, землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Бондарчук Ніні Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,7530 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. Тараж.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

№ & /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) в с. Ст.Тараж, 
вул. Шкільна, 28 гр. Зинич М.М.

Розглянувши заяву жительки с. Ст.Тараж, вул. Шкільна, 28 гр. Зинич М.М., 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 28 та для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. Тараж і 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, 
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про землеустрій", "Про 
державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень", сесія міської ради

1. Затвердити гр. Зинич Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0457 у с. Ст. Тараж, вул. 
Шкільна, 28 землі житлової та громадської забудови та 0,2186 га для ведення особистого 
селянського господарства за кадастровим номером 6123488200:02:001:0458 в с. Ст. Тараж 
землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Зинич Марії Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 28 та 0,2186 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ст. Тараж.

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного ріш^йня покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від /$. 2015 р № £ £

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. Я.Мудрого, 44-6 
гр. Гонтарук Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 44-6 гр. Гонтарук Л.В., 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. Я.Мудрого, 44-6, керуючись Земельним кодексом України, Законами 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний 
земельний кадастр”, сесія міської ради

1. Надати дозвіл гр. Гонтарук Любові Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0857 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 44-6.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

■" *
МІСЬКИЙ ГОЛОІЇ^- ІЗ.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

В і д  Л . 2015 р

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Галицька, 20 гр. Демчук В.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 20 гр. Демчук В.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Галицька, 20 та для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Галицька, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Демчук Валентині Іллічні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0.1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 20 та 0,1013 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

Міський галову Й.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від 2015 р

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. Злуки, 65 гр. Каразій В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 43 гр. Каразія В.М., 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. Злуки, 65 та для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Злуки, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

1. Надати дозвіл гр. Каразію Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 65 та 0,0117 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голові В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

В і д  3&_ И -  2015 р № ^

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, 12 гр. Лящук О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 12 гр. Лящук О.В., 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 ,12, керуючись Земельним кодексом України, Законами України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадастр”, сесія міської ради

1. Надати дозвіл гр. Лящук Ользі Віталіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка 12.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голоца[ X і '/В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від ЗО- /X  2015 р № £ ' У

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. Я.Мудрого , 11 
гр. Бойко Н.Й.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 11 гр. Бойко Н.Й., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Я.Мудрого, 11, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Бойко Ніні Йосипівні на виготовлення технічної документації 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 в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 11 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської 
ради Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від 6 '  2015 р

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. Плетянка , 57 
гр. Городинській З.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 57 гр. Городинської З.Т., 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. Плетянка, 57, керуючись Земельним кодексом України, Законами України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадастр”, сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Городинській Зінаїді Тимофіївні на виготовлення технічної документації 
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 в м. Почаїв, вул. Плетянка, 57 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від ЗО, , 2015 р № 6/
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в оренду 
в м. Почаїв, вул. Липова, 33 гр. Гудима Р.І.

Розглянувши заяву жителя м. Балтійськ, вул. Ушакова, 13 Калінінградської області гр. 
Гудими Р.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, 33 в оренду терміном на 5-ть років, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України ‘‘Про місцеве самоврядування 
в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А  :

1. Дати дозвіл гр. Гудима Ростиславу Івановичу на виготовлення технічної документації 
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 в м. Почаїв, вул. Липова, 33 в оренду терміном на 5-ть 
років .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міський голова; В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

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 оренду 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 9 гр. Довгалюк В. К.

Від ЗО, /<?,_______2015 р

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Наливайка, 9 гр. Довгалюка В.К., 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. Наливайка, 9 в оренду терміном на 5-ть років, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про 
землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Довгалюку Василю Кириловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0227 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 9 в оренду 
терміном на 5-ть років .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від З  і_. /«? 2015 р

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. Затишшя, вул. Зелена, ЗО гр. Королнжу І.А.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, ЗО гр. Королюка І.А., 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. Затишшя, вул. 
Зелена, ЗО та для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування 
в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Королюку Івану Антоновичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 30 та 0,2508 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голову В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від Ш  /$,  2015 ц № £  ^

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. Б.Хмельницького, 1 
гр. Колееник В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 1 гр. Колесника В.М., 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. Б.Хмельницького, 1, керуючись Земельним кодексом України, Законами 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний 
земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Колееник Віктору Михайловичу на виготовлення технічної 
документації 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 в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 1 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від ЗО грудня 2015 р № -£б
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 оренду 
в м. Почаїв, вул. Квіткова, 5 гр. Онишків О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 5 гр. Онишків О.В., 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. 
Квіткова, 5 в оренду терміном на 5-ть років, керуючись Земельним кодексом України, 
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про 
державний земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Онишків Ользі Василівні на виготовлення технічної документації 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 в м. Почаїв, вул. Квіткова, 5 в оренду терміном на 5-ть 
років.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від $0* '7/  2015 р № ££
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька , 24 
гр. Онищук В.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 24 гр. Онищука В.О., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, 24, та для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, керуючись Земельним кодексом України, Законами України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадастр”, сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Онищуку Віктору Олександровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 24 та 0,1600 
га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від -3£'- /_1_ 2015 р № & ^

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. Затишшя, вул. Зелена, 66 гр. Плетюк А.Ю.

Розглянувши заяву жителя с .Затишшя, вул. Зелена, 66 гр. Плетюк А.Ю., 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 .Затишшя, вул. 
Зелена, 66, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Плетюк Аркадію Юхимовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0844 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 66 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від 3 !~ ■ / /  2015 р № &<Р

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Граби , 12 
гр. Рощннській В.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Граби, 12 гр. Рощинської В.О., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Граби, 12, та для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Граби, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування 
в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Рощинській Валентині Олегівні на виготовлення технічної документації 
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 в м. Почаїв, вул. Граби, 12 та 0,2749 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Граби.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від З  (Р. 1̂  2015 г> №

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. Толстого , 12 
гр. Руцькій М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Толстого, 12 гр. Руцької М.С., 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. 
Толстого, 12, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Руцькій Марії Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0686 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Толстого, 12 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

Міський голцва В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від ЗО грудня 2015 р

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. Тиха , 2-а 
гр. Сіморі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Тиха, 2-а гр. Сімори В.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. 
Тиха, 2-а, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Сіморі Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, 2-а .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від ЗО грудня 2015 р № Ж
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. Ульріха , 24 
гр. Сіморі Л.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ульріха, 24 гр. Сімори Л.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 м. Почаїв, вул. 
Ульріха, 24, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А  :

1. Дати дозвіл гр. Сіморі Леоніду Васильовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0352 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ульріха, 24 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міськщй голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від ^  ^  ■ 2015 р

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. Ульріха , 24-г 
гр. Сіморі М.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Ульріха, 24-г гр. Сімори М.Г, 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. 
Ульріха, 24-г, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Сіморі Марії Григорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0352 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ульріха, 24-г .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

М ІСЬКИЙ ГОЛОВІ^ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від З # -  ^  2015 р

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Котляревського 
гр. Сотнічук А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 18 гр. Сотнічука А.С., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Котляревського, керуючись Земельним кодексом 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про 
землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Сотнічуку Андрію Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. 
Котляревського за рахунок земель попереднього землекористувача, гр. Денисюка 
Володимира Феодосійовича, які були надані йому для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Котляревського.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської 
ради Козачевську О.В.,

Міський подоіщ В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від ЗО грудня 2015 р №

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 оренду
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58 гр. Узаревичу С.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 58 гр. Узаревича С.А., 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. Кременецька, 58 в оренду терміном на 5-ть років, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про 
землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Узаревичу Сергію Анатолійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0769 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58 в оренду 
терміном на 5-ть років.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міський голову В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

Від 3(9, /<#. 2015 р

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. Злуки , 59-А 
гр. Хомяк О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Ульріха, 2 гр. Хомяк О.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 в м. Почаїв, вул. 
Злуки, 59-А, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

1. Дати дозвіл гр. Хомяк Оксані Миколаївні на виготовлення технічної документації 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 в м. Почаїв, вул. Злуки, 59-А .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від 3 0 -  / /  2015 р № ^  &

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. Ульріха , 38 
гр. Якимчуку О.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ульріха, 38 гр. Якимчука О.П., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Ульріха, 38, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, 
сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Якимчуку Олександру Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0813 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ульріха, 38 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

Від 0■ !'$. 2015 р №

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. Суворова, 18 
гр. Возній Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв, вул. Суворова, 18 гр. Возної Н.В., 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. Суворова ,18, керуючись Земельним кодексом України, Законами України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадастр”, сесія міської ради

1. Надати дозвіл гр. Возній Надії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 18.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський гол^йа ^В.С. Бойко


