
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ДВАНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ

31.10. 2016 року м. Почаїв
міський Будинок культури

Дванадцяту сесію VII скликання Ііочаївської міської ради відкриває Почаївський 
міський голова Бойко В.С.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 21 

Відсутні на сесії : 5 
(список додається)

Кворум , необхідний для проведення сесії, є.

У роботі сесії беруть участь :

депутат Кременецької районної ради -  Мару говський В.1.
головний лікар Почаївської РКЛ -  Кучер Б.С.
голова профспілки Почаївської РКЛ -  Капрічук А.В.
заступник міського голови -  Максимчук С.В.
заступник міського голови -  Чубик А.В.
головний бухгалтер міської ради -  Боцюк О.І.
в. о. старости сіл Старий Тараж , Комарин - Наклюцька Ю.М.

Засідання дванадцятої сесії VII скликання Почаївської міської ради 
розпочалося о 10 год. 07 х в ., а закінчилося о 12 год. 45 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд заяви профспілкового комітету Почаївської РКЛ. 540

2. Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету.

541

л3. Про організацію підвозу учнів з с. Затишшя до Почаївської ЗОШ 1-І 11 ст. 542

4. Про надання дозволу на списання з балансу Почаївського ККП основних 
засобів.

543

5. Про внесення змін в рішення сесії міської ради № 440 від 20.07.2016р. 544



6 . Про внесення змін в рішення сесії міської ради № 261 від 12.04.2016р. «Про 
затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів 
Почаївською міською радою на 2016 рік».

545

7. Про придбання службового легкового автомобіля. 546

8. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 547

9. Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об'єктів нерухомості розташованих на території 
Почаївської міської ОТГ.

548

10. Про внесення змін до Статуту Почаївського міського Будинку культури. 549

11. Про внесення змін до Статуту Дошкільного -  навчального закладу 
м. По чаїв.

550

12. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. 
Комарин вул. Зарічна. 98 ФО-П Кулініч М.Ф.

551

13.
Про надання дозволу Свсієнку Т.В. на зведення капітальної стіни при 
будівництві магазину (павільйону) на межі земельної ділянки по 
вул.Шевченка, м.Почаїв.

552

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
в с. Старий Тараж , вул. Шкільна,2 та передачу на праві постійного 
користування Старотаразькій ЗОШ 1-1ІІ ступенів.

553

15. Про внесення змін в п.1 рішення І сесії (4 пленарне засідання) Почаївської 
міської ради № 83 від 30.12.2015 року.

554

16.
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. Шатківського. 5 
гр. Фарині Л.Л. (0,0836га).

555

17.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. О. Шатківського 
гр. Барановській А.І. (0,0900га).

556



18.
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.ШатківськогоЛ 0А. гр.Барановській А.1. (0.1000га).

557

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.Гагаріна.49 , гр. 
Проказюку В.І. (0.0843 га).

558

20.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м.Почаїв , вул.Березина,32, 
гр.Ковальській О.К. (0,1000га).

559

21.
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.Ст.Тараж, вул. Садова, 64 
гр. Притолюк Н.І. (0,2500га).

560

22.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
с.Ст.Тараж. вул.Садова, гр.Притолюк Н.І. (0,3904га).

561

23.
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. Дорошенка.5 . 
гр. Борис Л.М. (0.1000 га).

562

24.

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. Дорошенка гр. Борис Л.М. (0.0102 га).

563

25.

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,4 , 
гр.Логойді С.В. (0.1000га).

564



26.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв , вул.Галицька гр.Лагойді С.В. 
(0,0898га).

565

27.
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. 2 , гр. 
Кружілко В.Д. (0.1000га).

566

28.
Про затвердження 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. (0.8600га).

567

29.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м.Почаїв. вул.Я.Мудрого, 13 гр. Валігурі Ю.М. (0.1000га). 568

ЗО. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м.Почаїв. вул.Старотаразька.110 гр. Притулі С.А. (0.1000га).

569

31.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м.Почаїв. вул.Старотаразька, 51 гр. Двигайло І.С. (0.1000га).

570

32.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв. вул. Спортивна гр.Марковичу В.А. (0.0239 га). 571

33.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Плетянка гр. Кривоногову В.А. (0.0309га). 572

34.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м.Почаїв. вул. Сонячна.31 гр. Бровкіну М.М. (0.1000га). 573

35.

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, 8 , 
гр. Прадуну 1.1. (0,0981га).

574



36.

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. Гоголя.16 А , 
гр. Жовтовській М.В. (0,0700га).

575

37.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ст.Тараж. вул.Резніка гр. Резнік Г.М. (0,3770га).

576

38.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв , вул. Волинська гр.Павлюку Р.П. 
(0,0637 га).

577

39.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська 
гр. ГІавлюку Р.П.(0.0637га)

578

Слухали: Про розгляд заяви профспілкового комітету Почаївської РКЛ.
Інформує: Бойко В.С. -  міський голова .
Віірішилїї:( Рішення № 540)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -З

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького
районного бюджету.
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Впріиіпли:( Рішення № 541 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -З

Слухали: Про організацію підвозу учнів з с. Затишшя до Почаївської ЗОШ 1-ІІІ ст.
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 542 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -4

Слухали: Про надання дозволу на списання з балансу Почаївського ККГІ основних засобів.
Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 543 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає



Утримались -  немає 
Не голосували -З

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії міської ради № 440 від 20.07.2016р.
Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 544)
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -4

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії міської ради № 261 від 12.04.2016р. «Про 
затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів Почаївською міською радою на 2016 рік». 
Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 545 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -4

Слухали: Про придбання службового легкового автомобіля.
Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 546 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -4

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Інформує: Боцюк О.І. -  головний бухгалтер Почаївської міської ради.
Вирішили:! Рішення № 547)
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -4

Слухали: Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адресних 
номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ.
Інформує: Лівар Н.М. -  секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради.
Вирішили:! Рішення № 548 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про внесення змін до Статуту Почаївського міського Будинку культури.
Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 549)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6



Слухали: Про внесення змін до Статуту Дошкільного -  навчального закладу м. Почаїв. 
Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 550)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Комарин 
вул. Зарічна. 98 ФО-П Кулініч М.Ф.
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішнлп:( Рішення № 551)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про надання дозволу Євсієнку Т.В. на зведення капітальної стіни при будівництві 
магазину (павільйону) на межі земельної ділянки по вул.Шевченка, м.Почаїв.
Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 552 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с. Старий Тараж , 
вул. Шкільна. 2 та передачу на праві постійного користування Старотаразькій ЗОШ І-ІІ1 
ступенів.
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Впрішнлп:( Рішення № 553)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про внесення змін в п.1 рішення І сесії (4 пленарне засідання) Почаївської
міської ради № 83 від 30.12.2015 року.
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішііли:( Рішення № 554 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

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. Шатківського. 5 гр. Фарині Л.Л. (0,0836га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 555 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає



Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв. вул. О. Шатківського гр. Барановській А.І. (0.0900га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Віірішили:( Рішений № 556)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

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.Шатківського.ІОА, гр.Барановській А.І. (0.1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Виріиіили:( Рішення № 557)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

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.Гагаріна.49 , гр. Проказюку В.І. (0.0843 га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішнли:( Рішення № 558 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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.Березина.32, гр.Ковальській О.К. (0.1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішпли:( Рішення № 559 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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.Ст.Тараж, вул. Садова, 64 гр. Притолюк Н.І. (0,2500га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 560 )
Результати голосування: За -  16



Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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 с.Ст.Тараж. вул.Садова. гр.Притолюк Н.І. 
(0,3904га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 561 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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. Дорошенка,5 , гр. Борис Л.М. (0.1000 га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 562)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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. Дорошенка гр. Борис Л.М. 
(0,0102 га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 563 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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,4 . гр.Логойді С.В. (0,1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:! Рішення № 564 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв , вул.Галицька гр. Лагойді С.В. (0,0898га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 565)



Результати голосування: За -  17
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

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. 2 , гр. Кружілко В.Д. (0.1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 566 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про затвердження 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. (0.8600га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 567)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м.Почаїв. вул.Я.Мудрого.13 
гр. Валігурі Ю.М. (0.1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 568)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м.Почаїв. 
вул.Старотаразька.110 гр. Притулі С.А. (0,1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 569 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м.Почаїв,
вул.Старотаразька. 51 гр. Двигайло І.С. (0.1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Впрішііли:( Рішення № 570 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає



Утримались -  немає 
Не голосували -5

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Спортивна 
гр.Марковичу В.А. (0.0239 га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішіілн:( Рішення № 571 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 

Не голосували -6

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Плетянка 
гр. Кривоногову В.А. (0.0309га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішплп:( Рішення № 572)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м.Почаїв. вул. Сонячна.31 
гр. Бровкіну М.М. (0.1000га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 573)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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.Суворова. 8 , гр. Прадуну 1.1. (0.0981га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішплп:( Рішення № 574 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

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. Гоголя. 16 А , гр. Жовтовській М.В. (0.0700га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 575)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає



Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Ст.Тараж. вул.Резніка гр. Резнік Г.М. (0,3770га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 576 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в 
м. ГІочаїв , вул. Волинська гр.Павлюку Р.П. (0.0637 га).
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирннпли:( Рішення № 577 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Волинська 
гр. Павлюку Р.П.(0.0637га)
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішилк:( Рішення № 578 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -6

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН


