
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 
ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТОЇ  СЕСІЇ 

 

 

 
12.10.2017  року                                                                                                          м. Почаїв    

                                                                                                                           вул. Шевченка, 2 

                                                                                                         Міський Будинок культури 

                                                                                                

Двадцять п’яту  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  відкриває   

Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                   Всього депутатів: 26 
                                                                                                         Присутні на сесії: 22 

                                                                                  Відсутні на сесії : 4                                                

                                                                                 (список додається)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

 

 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- начальник відділу освіти Почаївської міської ради – Петровський О.Н. 

- секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради – Лівар Н.М. 

- спеціаліст загального відділу Почаївської міської ради – Касаткін Б.С. 

- директор Почаївської ЗОШ I-III ст. – Кухаревич В.О. 

- директор Почаївського  історико – художнього музею – Алімова А.Д. 

 

В   сесійній   залі міського будинку культури  знаходилися представники фракції  

ВО «Свобода» Тернопільської обласної ради , Правого сектору та Самооборони, 

Національної поліції , представники громадськості та Почаївської Свято – Успенської 

Лаври.  

На вимогу голови фракції ВО «Свобода» Тернопільської   обласної   ради   

Сиротюка О.М. перед оголошенням міським головою порядку денного 25- ї сесії 

виступили: Паляниця  Т.М. – депутат Почаївської міської ради , Габор В.І.- помічник – 

консультант народного депутата України,  Головка М.Й., Башта Олександр – депутат 

Тернопільської обласної ради, отець Никодим – представник Почаївської Свято – 

Успенської Лаври, Чорнобай Л.І. – представник громадськості   м. Почаєва, 

Бутковський Б.Л.- депутат Тернопільської обласної ради, Войтович В.С. – начальник 

відділу у Кременецькому районі ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області, 

Замковський М.В. – депутат Почаївської міської ради,  Баконь Ігор – депутат обласної 

ради. 

В зв’язку з нагнітанням неблагополучної ситуації в сесійній залі, поступила 

пропозиція зняти з порядку денного три питання: «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки  Почаївській 

Свято – Успенській   Лаврі  для    обслуговування   братського   корпусу   №16 площею 

0, 3269га в м. Почаїв, вул. Возз’єднання,8», «Про затвердження проекту землеустрою 



щодо   відведення   в    постійне    користування   земельної   ділянки  Почаївській 

Свято –    Успенській   Лаврі  для    обслуговування   братського   корпусу   № 17  

площею 0, 2973 га в м. Почаїв, вул. Возз’єднання,8», «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки  Почаївській 

Свято – Успенській   Лаврі  для    обслуговування   братського   корпусу   № 18 площею 

1, 8040 га в м. Почаїв, вул. Возз’єднання,8.» і зачитаний головою порядок денний 25 – ї 

сесії VII скликання   затвердити . За дану пропозицію проголосували :  

 

                                                                за -21 

                                                                проти -немає 

           утримались -1 

              не голосував - 1 

 

Засідання двадцять четвертої   сесії    VII cкликання Почаївської міської ради    
розпочалося   о 10. 30 год. , а закінчилося о  12год. 30 хв. 

 

 

                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

 

 

1.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,2500 га  в с. Ст. Тараж вул. Резніка, 37, гр. 

Рущинському В.Ф. 

 

 

     967 

 

2.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в 

натурі   (на місцевості)  для ведення  особистого 

селянського господарства   площами 0,2725 га;  0,0439 га в 

с. Ст. Тараж, вул. Резніка  та 0,7127 га в с. Старий Тараж,   

гр. Рущинському В.Ф. 

 

    968 

 

 

 

3.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення   (відновлення) меж земельної  ділянки 

в натурі   (на місцевості)  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і   споруд    площею 0,2500 га   в    с. Комарин, 

вул. Шевченка, 14 гр. Сіморі  В.М.  

 

 

    969 

 

 

4.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)    меж   земельної   

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,   господарських 

будівель    і    споруд    площею  0,1000 га    в   м. Почаїв, 

вул. Вишнева, 32, гр. Антощук Т.П. 

 

 

   970 

 

5.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею    0,1000 га    в м. Почаїв, вул. Шатківського, 10а, 

гр. Барановській А.І. 

 

    

   971 



 

6.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення    (відновлення)   меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва   та обслуговування 

житлового     будинку,    господарських   будівель  і    

споруд    площею  0,1000 га  в м. Почаїв, вул. Сонячна 36, 

гр. Білецькій Т.М. 

 

 

   972 

 

7.  

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  площею 0,1000 

га в м. Почаїв, вул. Волинська, 16,   гр. Волошину І.С. 

 

 

    973 

8.  Про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  для ведення особистого селянського 

господарства    площею    0,0822 га    в      м. Почаїв  

вул. Волинська, гр. Волошину І.С. 

 

 

   974 

9.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,1292 га в м. Почаїв вул. 

Чайковського,   гр. Гуменюк І.Р.  

 

 

    975 

10.  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  площею 0,0826 

га в м. Почаїв, вул. Шкільна, 31,   гр. Гусарук Л.К. 

 

 

    976 

11.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,1664 га в м. Почаїв вул. Шкільна, 

гр. Гусарук Л.К. 

  

 

 

   977 

12.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,0973 га  в м. Почаїв, вул. Березина, 32, гр. 

Ковальській О.К. 

 

 

   978 

13.  Про   затвердження  проекту   землеустрою щодо 

відведення  у власність  земельної ділянки для ведення 

особистого селянського    господарства     площею     0,3458 

га   в  м. Почаїв вул. Гайова,  гр.  Козак С.І. 

 

 

 

   979 



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  площею 0,0500 

га в м. Почаїв, вул.  Плетянка, 43,   гр. Костюк М.В. 

 

 

  980 

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  площею 0,1000 

га в м. Почаїв, вул. Сонячна, 11а,   гр. Кравчук С.О. 

 

 

   981 

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  площею 0,1000 

га в м. Почаїв, вул. Бригадна, 42,   гр. Мартинюк К.П. 

 

 

    982 

17.  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  площею 0,1000 

га в м. Почаїв, вул. Галицька, 6,   гр. Онук Л.В. 

 

 

 

      983 

18.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  для ведення 

особистого селянського господарства  площею 0,0473 га в 

м. Почаїв вул. Галицька, гр. Онук Л.В. 

 

     984 

19.  Про  затвердження    технічної документації  із землеустрою 

щодо   встановлення   (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі   (на місцевості) для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських    

будівель    і споруд площею  0,1000 га  в    м. Почаїв, вул. 

Плетянка 28, гр. Пастух Н.В. 

 

    

   985 

20.  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення  власної земельної ділянки із земель 

для ведення особистого селянського господарства в землі 

для будівництва та обслуговування господарських будівель 

і  споруд    площею 0,1737 га   в    м. Почаїв вул. Дружби,  

гр. Сітко Г.І. 

 

 

    986 

21.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,0692 га  в м. Почаїв, вул. Шевченка, 12а, гр. 

Смітюх А.П. 

 

 

    987 



22.  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  

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 20,   гр. 

Сороці З.А. 

 

 

   988 

23.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,0836 га   в м. Почаїв, вул. Шатківського, 5, гр. 

Фарині Л.Л. 

 

   989 

24.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,1000 га   в м. Почаїв, вул. Бригадна, 7, гр. 

Шевчук О.В. 

 

 

 

   990 

25.  Про   внесення змін в п. 1 рішення № 490 від 16.09.2016р. 

11 сесії Почаївської міської ради на ім’я Капрічука  А.В. 

 

 

 

   991 

26.  Про затвердження детального плану території по зміні 

цільового призначення земельної ділянки із ведення 

особистого селянського господарства під землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,0538 га  в м. 

Почаїв вул. Чайковського, гр. Шмигельській М.П. 

 

 

 

   992 

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,1000 га   в м. Почаїв, вул. Наливайка 58,  гр. 

Демчук Л.П. 

 

 

    993 

28.  Про  внесення змін в п. 1 рішення № 317 від 12.04.2016р. 

п’ятої сесії Почаївської міської ради на ім’я Івлєвої М.О. 

 

 

    994 

29.  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  площею 0,0782 

га  в   м. Почаїв, вул. Суворова, 29,   гр. Сохацькому В.П. 

 

 

 

   995 



30.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею  0,0738 га  в м. Почаїв, вул.  Промислова, 21, гр.  

Шевчук М.Й. 

 

 

   996 

31.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості)  для ведення  особистого селянського 

господарства площею 0,2695 га в м. Почаїв вул. Шкільна,  

гр. Романюк Л.У. 

 

 

    997 

32.  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  площею 

0,0700 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 2а,   гр. Бондару С.В. 

 

 

   998 

33.  Про  затвердження  технічної  документації із  землеустрою  

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га в с. Затишшя, вул. Зелена, 46 гр. 

Струкало В.І. 

 

 

  999 

34.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,0769 га  в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58   гр. 

Сіморі Л.С. 

 

 

 

1000 

35.  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,0600 га в м. Почаїв, вул. Козацька, 4   гр. 

Нівігловській Н.А. 

 

 

1001 

36.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної    ділянки   для ведення особистого 

селянського господарства площею    0,2449 га   в    м. 

Почаїв,  вул.  Старотаразька,  гр. Кухаревич В.О. 

 

1002 

37.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,0600 га  в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 13 гр. 

Королюк С.М. 

 

 

 

1003 



38.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,0500 га  в м. Почаїв, вул. Грушевського, 22  гр. 

Бойко П.І. 

 

 

   1004 

39.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Монастирська, 9   гр. 

Бойко І.Д. 

 

  1005 

40.  Про  затвердження  технічної документації  із землеустрою  

щодо  встановлення  (відновлення) меж    земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і     споруд    площею    0,1000  га   в м. Почаїв, 

вул. Липова, 32   гр. Бойко А.І. 

 

   1006 

41.  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  площею 

0,1000 га в с. Затишшя, вул. Зелена, 1,   гр. Ботвінко І.П. 

 

 

  1007 

42.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,4658 га в с. Затишшя, вул. Зелена, 

гр. Ботвінко П.М. 

 

 1008 

43.  Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  у  власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,0501 га в м. Почаїв 

вул. Грушевського, гр. Купецькій В.О. 

 

 1009 

44.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

площею 0,0359 га в м. Почаїв вул. Липова, гр. Рожик О.І. 

 

 

1010 

45.  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення  власної земельної ділянки із земель 

особистого селянського господарства в землі для  

індивідуального садівництва площею 0,1400 га  в с. 

Затишшя вул. Зелена,  гр. Фандалюк І.І. 

 

 

1011 



46.  Про  внесення змін в рішення № 114 від 30.12.2015р. 

першої сесії четвертого скликання Почаївської міської ради 

про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови  території  для   будівництва   групи   гаражів  в   

м. Почаїв. 

 

   1012 

47.  Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки в м.Почаїв по 

вул.Лосятинська,1а. 

    

   1013 

48.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення   (відновлення) меж земельних ділянок 

в  натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,0506 га в м. Почаїв, 

вул. Макаренка, гр. Зінкевичу Ф.С. 

 

   1014 

49.  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського 

господарства   площею  0,0820 га  в   м. Почаїв вул. 

Козацька, 4, гр.  Нівігловській Н.А. 

 

Рішення 

не 

прийнято 

50.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

перше півріччя 2017 року. 

1015 

 

51.  
 

Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 

 

1016 

52.  Про затвердження Програми «Попередження  надзвичайних 

ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на 

території Почаївської   міської об’єднаної  територіальної 

громади на 2018 -2019 роки». 

 

1017 

53.  Про   затвердження переліку проектів, які 

реалізовуватимуться у 2017 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад. 

 

 

1018 

 

54.  
Про    затвердження    Програми    розвитку      Почаївського    

історико  – художнього музею на період до 2020 року. 

 

1019 

55.  Про    затвердження    Програми    розвитку   туризму у 

Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді  на 

2018 -2019 роки». 

 

1020 

56.  Про затвердження вартості гарячого харчування учнів в 

загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської   міської  

об’єднаної  територіальної   громади    на 2017 - 2018 

навчальний рік.   

 

 

1021 

57.  Про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна 

від 01.12.2016р. 

Рішення 

не 

прийнято 



58.  Про  надання дозволу на приватизацію квартири №  1 у 

житловому будинку, що розташований за  адресою вул. 

М.Рожко,2 , м. Почаїв Бричковському   Ігору 

Миколайовичу. 

 

1022 

59.  Про створення комісії щодо визначення стану та оцінки 

нежитлового приміщення  по вул. Возз’єднання 5, м. 

Почаїв. 

 

1023 

60.  Про укладення додаткової угоди до договору №  26/16  від 

26 грудня 2017 року 

 

 

1024 

61.  Про затвердження положення про користування об’єктами 

благоустрою комунальної власності. 

 

1025 

 

 

Слухали:  Про   затвердження  технічної документації  із     землеустрою    

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських     будівель  і  споруд     площею     0,2500 га     в с. Ст. Тараж 

вул. Резніка, 37,  гр. Рущинському В.Ф. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 967) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 4 

 

 

Слухали:  Про   затвердження    технічної      документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на 

місцевості)  для   ведення  особистого селянського господарства площами 

0,2725 га;  0,0439 га в с. Ст. Тараж, вул. Резніка  та 0,7127 га в с. Старий Тараж,    

гр. Рущинському В.Ф. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 968) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га в с. Комарин, вул. Шевченка, 14 гр. Сіморі  В.М. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 969) 

Результати голосування:  За – 19 



                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,1000 га  в м. Почаїв, вул. Вишнева, 32, гр. Антощук Т.П. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 970) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

      Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва   та   обслуговування   житлового   будинку, господарських 

будівель і споруд  площею  0,1000 га    в    м. Почаїв,    вул. Шатківського, 10а,  

гр. Барановській А.І. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 971) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

      Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,1000 га  в м. Почаїв, вул. Сонячна 36, гр. Білецькій Т.М. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 972) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

      Не голосували - 4 

 

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  площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Волинська, 16,   гр. Волошину І.С. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 973) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 



      Утримались – немає 

      Не голосували – 4 

 

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     

площею    0,0822 га    в      м. Почаїв вул. Волинська, гр. Волошину І.С. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 974) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

     Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення   земельної   ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства      площею   0,1292 га в м. Почаїв вул. Чайковського,   

гр. Гуменюк І.Р.  

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 975) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 4 

 

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  площею 0,0826 га в м. Почаїв, 

вул. Шкільна, 31,   гр. Гусарук Л.К. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 976) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

       Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,1664 га в м. Почаїв вул. Шкільна, гр. Гусарук Л.К. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 977) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 4 

 



Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,0973 га  в м. Почаїв, вул. Березина, 32, гр. Ковальській О.К. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 978) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

      Не голосували - 4 

Слухали:  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  у 

власність  земельної ділянки    для    ведення    особистого    селянського 

господарства    площею     0,3458 га   в   м. Почаїв вул. Гайова,   гр.  Козак С.І. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 979) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

        Утримались – немає 

        Не голосували - 4 

 

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  площею 0,0500 га в м. Почаїв, 

вул.  Плетянка, 43,   гр. Костюк М.В. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 980) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 4 

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  площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Сонячна, 

11а,   гр. Кравчук С.О. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 981) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

      Не голосували - 4 

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  площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Бригадна, 42,   гр. Мартинюк К.П. 



Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 982) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

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  площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Галицька, 6,   гр. Онук Л.В. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 983) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,0473 га в м. Почаїв вул. Галицька, гр. Онук Л.В. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 984) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

      Не голосували - 3 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування    житлового  будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,1000 га  в м. Почаїв, вул. Плетянка 28, гр. Пастух Н.В. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 985) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

Слухали:  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  власної земельної ділянки із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,    господарських   будівель  і споруд  площею 0,1737 га в 

м. Почаїв вул. Дружби, гр. Сітко Г.І. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 986) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

        Утримались – немає 

        Не голосували - 4 



 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,0692 га  в м. Почаїв, вул. Шевченка, 12а, гр. Смітюх А.П. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 987) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

        Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 20,   гр. Сороці З.А. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 988) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 4 

 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,0836 га   в м. Почаїв, вул. Шатківського, 5, гр. Фарині Л.Л. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 989) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

      Не голосували – 4 

 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,1000 га   в м. Почаїв, вул. Бригадна, 7, гр. Шевчук О.В. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 990) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

        Не голосували – 4 

 



Слухали:  Про  внесення змін в п. 1 рішення № 490 від 16.09.2016р. 11 сесії 

Почаївської міської  ради  на  ім’я  Капрічука  А.В. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 991) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

        Утримались – немає 

        Не голосували – 3 

 

Слухали:  Про затвердження детального плану території по зміні цільового 

призначення   земельної ділянки із ведення особистого селянського 

господарства   під землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських  будівель та споруд площею 0,0538 га  в м. Почаїв 

вул. Чайковського, гр. Шмигельській М.П. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 992) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

        Утримались – немає 

        Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,1000 га   в м. Почаїв, вул. Наливайка 58,  гр. Демчук Л.П. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 993) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 3 

 

Слухали:  Про  внесення змін в п. 1 рішення № 317 від 12.04.2016р. п’ятої сесії 

Почаївської міської ради на ім’я Івлєвої М.О. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 994) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

        Не голосували – 3 

 

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  площею 0,0782 га  в   м. Почаїв, 

вул. Суворова, 29,   гр. Сохацькому В.П.   

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 



Вирішили:( Рішення № 995) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 3 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею  0,0738 га  в м. Почаїв, вул.  Промислова, 21, гр.  Шевчук М.Й. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 996) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження    технічної   документації  із    землеустрою   

щодо встановлення  (відновлення)    меж   земельної  ділянки  в   натурі  (на   

місцевості)  для   ведення  особистого  селянського господарства площею 

0,2695 га в м. Почаїв вул. Шкільна,  гр. Романюк Л.У. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 997) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

        Не голосували - 3 

 

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  площею 0,0700 га в м. Почаїв, 

вул. Суворова, 2а,   гр. Бондару С.В.  

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 998) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

        Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  затвердження  технічної  документації із  землеустрою  щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування   житлового   будинку, господарських будівель і 

споруд  площею 0,1000 га в с. Затишшя, вул. Зелена, 46  гр. Струкало В.І. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 999) 

 



Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,0769 га  в м. Почаїв, вул. Кременецька, 58   гр. Сіморі Л.С. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1000) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

      Не голосували – 3 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  площею 0,0600 га в м. Почаїв, вул. Козацька, 4   гр. Нівігловській Н.А. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1001) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 3 

 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної    ділянки   для     ведення    особистого    селянського    господарства     

площею    0,2449 га   в    м. Почаїв,  вул.  Старотаразька,  гр. Кухаревич В.О. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1002) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

  

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,    господарських будівель і 

споруд площею 0,0600 га  в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 13 гр. Королюк С.М. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1003) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 3 



 

Слухали:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,0500 га  в м. Почаїв, вул. Грушевського, 22  гр. Бойко П.І. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1004) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

      Не голосували – 3  

 

Слухали:  Про затвердження   технічної   документації    із   землеустрою   

щодо  встановлення   (відновлення)  меж   земельної   ділянки   в  натурі (на   

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,    

господарських    будівель   і    споруд    площею   0,1000 га      в   м. Почаїв, вул. 

Монастирська, 9   гр. Бойко І.Д. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1005) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

  

Слухали:  Про  затвердження  технічної документації  із землеустрою  щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  площею 0,1000  га   в м. Почаїв, вул. Липова, 32   гр. Бойко А.І. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1006) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 

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  площею 0,1000 га в с. Затишшя, 

вул. Зелена, 1,   гр. Ботвінко І.П. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1007) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 



Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,4658 га в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Ботвінко П.М. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1008) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0501 га в 

м. Почаїв вул. Грушевського, гр. Купецькій  В.О 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1009) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

      Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,0359 га в м. Почаїв вул. Липова, гр. Рожик О.І. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1010) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

      Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  власної земельної ділянки із земель особистого селянського 

господарства   в    землі для  індивідуального садівництва площею 0,1400 га   в 

с. Затишшя вул. Зелена,  гр. Фандалюк І.І. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1011) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  внесення змін в рішення № 114 від 30.12.2015р. першої сесії 

четвертого скликання Почаївської міської ради про надання дозволу на 

розроблення детального плану забудови території для будівництва групи 

гаражів в м. Почаїв. 

Інформує:Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 



 

Вирішили:( Рішення № 1012) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

      Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Почаїв по вул. Лосятинська,1а. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1013) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  площею 0,0506 га в м. Почаїв, 

вул. Макаренка, гр. Зінкевичу Ф.С 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1014) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                 Проти –  немає 

        Утримались –1 

        Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення   земельної  ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського   господарства     площею 0,0820 га  в м. Почаїв вул. Козацька, 4, 

гр.  Нівігловській Н.А. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:(Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – немає 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – 18 

       Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про    затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше 

півріччя 2017 року. 

Інформує: Чубик А.В.  – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1015) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

        Утримались – немає 

        Не голосували – 6 

 



Слухали:  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 

Інформує: Чубик А.В.  – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1016) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 6 

 

Слухали:  Про затвердження Програми «Попередження  надзвичайних 

ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території 

Почаївської   міської об’єднаної  територіальної громади на 2018 - 2019 роки». 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1017) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

        Утримались – немає 

        Не голосували - 6 

 

Слухали:  Про   затвердження переліку проектів, які реалізовуватимуться у 

2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1018 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

      Не голосували - 6 

 

Слухали:  Про    затвердження    Програми    розвитку      Почаївського    

історико  – художнього музею на період до 2020 року. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1019) 

Результати голосування:    За – 17 

                                                 Проти –  немає 

        Утримались – немає 

        Не голосували - 6 

 

Слухали:  Про    затвердження    Програми    розвитку   туризму у Почаївській 

міській об’єднаній територіальній громаді  на   2018 - 2019 роки». 

Інформує: Чубик А.В.  – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1020) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 6 

 



Слухали:  Про затвердження вартості гарячого харчування учнів в 

загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської   міської  об’єднаної  

територіальної   громади    на 2017 -2018 навчальний рік.   

Інформує:Петровський О.Н. – начальник відділу освіти Почаївської МОТГ. 

Вирішили:( Рішення № 1021) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 6 

 

Слухали:  Про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна від 

01.12.2016р. 

Інформує: Максимчук С.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  1 

       Утримались – 5 

       Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на приватизацію квартири №  1 у житловому 

будинку, що розташований за  адресою вул. М.Рожко,2 , м. Почаїв 

Бричковському   Ігору Миколайовичу. 

Інформує: Максимчук С.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1022) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - 6 

 

Слухали:  Про створення комісії щодо визначення стану та оцінки 

нежитлового приміщення  по вул. Возз’єднання 5, м. Почаїв. 

Інформує: Максимчук С.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1023) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  1 

       Утримались – 2 

       Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про укладення додаткової угоди до договору № 26/16  від 26 грудня 

2017 року 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1024) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 8 

 



Слухали:  Про затвердження положення про користування об’єктами 

благоустрою комунальної власності. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1025) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – 1 

      Не голосували - 7 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                              В.С. БОЙКО 

 

    

 

    Секретар міської ради                                                   В.Я. УЙВАН 

 

 

 


