
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ

23.02. 2016 року м. Почаїв
Міський будинок культури

третю сесію VII скликання Почаївської міської ради відкриває міський голова В.С. 
Бойко.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 23 

(список додається)

У роботі сесії беруть участь :

головний бухгалтер міської ради - Боцюк О.І. 
заступник міського голови -  Максимчук С.В.

- заступник міського голови -  Чубик А.В. 
юрисконсульт - Новаковська І.Ю. 
начальник відділу -  Козачевська О.В.
в. о. старости сіл Старий Тараж ,Комарин - Наклюцька Ю.М. 
директор Почаївської ЗОШ І- ІІІст. -  Кухаревич В.О.

- директор Старотаразької ЗОШ І- Пет.- Курач С.Й. 
директор Почаївської ЗОШ І ст. -  Голуб Т.І. 
директор Почаївської музичної школи -  Смачило С.Д. 
директор Почаївського БДТС -  Лещук Л.В.

Пленарне засідання третьої сесії VII скликання розпочалося 
о 14 .00 год., закінчилося о 17.20 год.
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місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна , 1 -  а . 
Панчуку В.Я. (0,1000 га).

207

28.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Фабрична гр.Панчуку В.Я. (0,1963 га).

208

29.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність ) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка гр. Підгурській Н.В. (0,1315га та 
0,2215га).

209



зо.
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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,78- а 
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натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
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місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
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(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд у спільну, сумісну власність в м. Почаїв, 
вул.Юридика,16 гр.Сверидюку В.П. та гр.Сверидюку О.В.(0,0500га).
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щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького,6 
гр. Василюк Н.Т. (0,0921га).
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щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Комарин , вул.Чапаєва,94 
гр Бринській О.С. (0,2500га).
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Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарин , вул.Чапаєва, 94 гр Бринській О.С. (0,4197га та 0,4535га).
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с.Комарин гр. Паляниці О.І. 
(0,2991 га та 0,3203га, 0,5670га).

236

57.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
с.Комарин, вул.Шевченка,34 гр.Паляниці О.І. (0,2500га).
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58.
Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення меж земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в с. Ст.Тараж, гр.Синішину М.П. (0,1500га).
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59.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
с. Ст. Тараж, вул. Шкільна,90 гр. Жовтовській Ю.С. (0,1918га).
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60. Про повторне затвердження рішень 45 -  ї сесії Старотаразької сільської ради 
шостого скликання від 09.10.2015року.
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61. Про внесення змін у порядок денний третьої сесії Почаївської міської ради 
сьомого скликання.
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62. Про затвердження вартості гарячого харчування учнів за державні кошти в 
Почаївській ЗОШ І -  III ступенів.

242

Слухали: Щодо внесення змін та доповнень до Регламенту Почаївської міської ради. 
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 181)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про прийняття у комунальну власність Почаївської міської ради Почаївського 
історико -  художнього музею із спільної власності територіальних громад сіл, міст 
Кременецького району.
Доповідає: Бойко В.С. -  міський голова.
Вирішили:( Рішення № 182)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження звіту «Про виконання міського бюджету за 2015 рік » 
Доповідає: Боцюк О.І. -  головний бухгалтер міської ради.
Вирішили:( Рішення № 183)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про передачу коштів з міського бюджету до районного бюджету.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 184)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про делегування повноважень районному відділу освіти функції в галузі освіти. 
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 185)
Результати голосування: За -  24



Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Положення про Робочу групу по стратегічному плануванню 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади до 2027 року.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 186)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 30.12.2015 року № 27 2Про 
міський бюджет на 2016 рік».
Доповідає: Боцюк О.І. -  головний бухгалтер міської ради.
Вирішили:) Рішення №187)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири №29 у житловому будинку , що 
розташований за адресою вул. М.Рожко,4 м. Почаїв Чумакевич Марії Омелянівні. 
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:) Рішення №188 )
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири № 24 у житловому будинку , що 
розташований за адресою вул. М.Рожко,4 м. Почаїв Тук Галині Михайлівні.
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:) Рішення № 189)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири № 7 у житловому будинку , що 
розташований за адресою вул. М.Рожко,4 м. Почаїв Саган Ользі Олександрівні.
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:) Рішення №190)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири №10 у житловому будинку , що 
розташований за адресою вул. М.Рожко,4 м. Почаїв Лабунцю Миколі Зіновійовичу. 
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:) Рішення № 191)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1



Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири № 4 у житловому будинку , що 
розташований за адресою вул. М.Рожко,4 м. Почаїв Мельнику Борису Петровичу. 
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 192)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири №29 у житловому будинку , що 
розташований за адресою вул. М.Рожко,4 м. Почаїв Семеляку Миколі Тарасовичу. 
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 193)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про затвердження Положення про помічника -  консультанта депутата 
Почаївської міської ради.
Доповідає: Новаковська І.Ю. -  юрисконсульт Почаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення № 194 )
Результати голосування: За -21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про внесення змін та доповнень до Статуту Почаївської ЗОШ І -  III ступенів. 
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 195)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про внесення змін та доповнень до Статуту Старотаразької ЗОШ І -  II 
ступенів.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 196)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про внесення змін та доповнень до Статуту Почаївської музичної школи. 
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 197)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: 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, 10 гр. Вавринюк О.П. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 198)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул.Плетянка
гр.Вавринюк О.П. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 199)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул.Старотаразька,74 гр. Вознюк Л.Д.(0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:! Рішення № 200 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька гр. Вознюк Л.Д. (0,2782га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:! Рішення № 201 )
Результати голосування: За-2 4

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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. Гагаріна, 8 гр. Долгушину В.С. (0,0727га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:! Рішення № 202)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова 
гр.Домницькому А.І. (0,1479 га).



Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 203)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул.Гайова гр.Домницькому В.І. (0,1479га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 204 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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. Радивилівська, 54 гр. Кималко Р.І. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 205 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул.Радивилівська, 
гр. Кималко Р.І. (0,0400га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 206)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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. Бригадна , 1 -  а . Панчуку В.Я. (0,1000 га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 207)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична 
гр.Панчуку В.Я. (0,1963 га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 208)



Результати голосування: За -  24
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність ) для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв. вул. Шалівка гр. Підгурській Н.В. (0,1315га та 0,2215га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 209)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: 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. Кременецька,7 8 -а гр. Сіморі І.С. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 210)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька 
гр.Сіморі І.С. (0,8822га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 211)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території в 
м.Почаїв , вул.Тиха, гр. Октович Р.С. (0,1442га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 212)
Результати голосування: За-24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул.Бригадна, гр.Цокало Н.А. (0,0591га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 213)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: 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. Галицька, 18 гр.Якимчуку П.В. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 214 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, 
гр.Якимчуку П.В. (0,0538га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 215 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Я.Мудрого, 18 гр. Бедринській Л.Т. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:! Рішення № 216)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в
м. Почаїв, гр. Дудару Р.В. (0,0785га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:! Рішення № 217 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Верхня,33 гр. Івасенко З.П. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:! Рішення № 218 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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. ЮридикаЛб гр. Касянчук Р.П. (0,0500 га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 219)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в 
м.Почаїв, вул. Юридика, гр. Касянчук Р.П. ( 0,1540га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 220)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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.Спортивна,35 гр.Ковальчук Л.А. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 221)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №1089 
від 22.09.2009 року на ім’я Онука С.О. (0, 0921га та 0,1771га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 222)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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. Ясна,27 
гр. Підгурському А.Я. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 223 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул.Гайова 
гр.Притулі О.М.(0,1611га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:) Рішення № 224)



Результати голосування: За -  24
Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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.Шкільна.14-а гр.Романюку Л.У. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:) Рішення №225)
Результати голосування: За-2 4

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, 
гр.Романюку Л.У. (0,2695га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:) Рішення № 226)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, вул. 
Гайова,14-а гр. Саган Л.І. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:) Рішення № 227)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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 у спільну, сумісну власність в м. Почаїв, вул.Юридика,16 
гр.Сверидюку В.П. та гр.Сверидюку О.В.(0,0500га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:) Рішення № 228)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв , 
вул.Юридика , гр. Сверидюку О.В. (0,1021га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:) Рішення № 229)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: 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. Перемоги,41 гр.Тивонюк В.К. (0,0816га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 230)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв , 
вул. Чайковського гр. Шмигельській М.П. (0,0538га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 231)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради за №80 від 30.12.2015 
року на ім’я Зінкевича Р.В.(0,3550га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 232)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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,6 гр. Василюк Н.Т. (0,0921га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 233)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: 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.Чапаєва,94 гр Бринській О.С. (0,2500га). 
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 234)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на



місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Комарин , 
вул.Чапаєва, 94 гр Брянській О.С. (0,4197га та 0,4535га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 235)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства в с.Комарин гр. Паляниці О.І. (0,2991 га та 0,3203га, 
0,5670га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 236)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с.Комарин.
вул.Шевченка,34 гр.Паляниці О.І. (0,2500га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 237 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 
меж земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в с. Ст.Тараж, гр.Синішину М.П. 
(0,1500га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 238)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Ст. Тараж, 
вул. Шкільна,90 гр. Жовтовській Ю.С. (0,1918га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 239 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про повторне затвердження рішень 45 -  ї сесії Старотаразької сільської ради 
шостого скликання від 09.10.2015року.
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник відділу міської ради.
Вирішили:( Рішення № 240 )
Результати голосування: За -  24



Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін у порядок денний третьої сесії Почаївської міської ради 
сьомого скликання.
Доповідає: Бойко В.С. -  міський голова.
Вирішили:( Рішення № 241)
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження вартості гарячого харчування учнів за державні кошти в 
Почаївській ЗОШ І -  III ступенів.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 242 )
Результати голосування: За -  24

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН


