
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 
ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЬОЇ   СЕСІЇ 

 

 
30.06. 2017  року                                                                                                          м. Почаїв    

                                                                                                                           вул. Шевченка, 4 

                                                                             Адміністративне приміщення міської ради  

                                                                                                          

                                                                                                

Двадцять третю  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 фінансового відділу Почаївської міської ради –Боцюк О.І. 

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

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

- в. о. старости с. Старий Тараж , с. Комарин – Наклюцька Ю.М. 

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

- спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради – Капрічук О.М. 

- спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради – Олейнік М.Г. 

- представник Почаївської Свято – Успенської Лаври – Онук М.М. 

 

Засідання двадцять  третьої  сесії    VII cкликання Почаївської міської ради    
розпочалося   о 10. 15 год. , а закінчилося о  13год. 20  хв. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

                       
 

 

1. 

 

Про  надання    дозволу     Почаївській   Духовній семінарії 

Тернопільської   єпархії Української Православної Церкви на 

розроблення детального плану   території   земельної    ділянки  за   

адресою м. Почаїв вул. Шевченка,15  площею 0,3429 га. 

 

 

 

      852 

 

 

2. 

 

Про перенесення затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки  Почаївській Свято – 

Успенській Лаврі для обслуговування братського корпусу № 16 в 

м.Почаїв, вул.Возз’эднання, 8. 

 

 

 

     853 



 

 

3. 

 

Про перенесення затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне  користування земельної ділянки Почаївській Свято – 

Успенській   Лаврі   для    обслуговування    братського    корпусу  № 17 в 

м. Почаїв, вул. Возз’эднання, 8.  

 

      

       854 

 

 

4. 

 

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. Вишнева, 32,   гр. Антощук Т.П. 

 

     

      855 

 

 

5. 

 

Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,0900 га в м. Почаїв вул. Вишнева, 

гр. Антощук Т.П. 

 

 

      856 

 

 

6. 

 

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. Волинська, 72   

гр. Нікітюк З.В. 

 

 

 

     857 

 

 

7. 

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. Плетянка, 28,   гр. Пастух Н.В. 

 

 

     858 

 

 

8. 

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. Сонячна, 36,   

гр. Білецькій Т.М. 

 

 

     859 

 

 

 

9. 

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

гр. Смітюх А.П. 

 

 

  

    860 

 

 

 

10. 

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

гр. Королюк С.М. 

 

 

    861 

 

 

11. 

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 0,0700 га  в  м. Почаїв, вул. Гайова, 20   

гр. Козак Г.А. 

 

   

   862 

 

 

12. 

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. Зелена, 46,   

гр. Струкало В.І. 

 

 

 

    863 



 

 

13. 

 

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. Квіткова, 5,   гр. 

Онишків С.М. 

  

 

      864 

 

 

14. 

Про  надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення  власної земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і   споруд    площею   0,1013 га  в   м. Почаїв,  вул. Галицька,  

гр. Гаврилюк І.П. 

  

 

     865 

 

 

15. 

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 0,0807 га в м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 2а,   

гр. Голуб С.М. 

  

 

     866 

 

 

16. 

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. Липова, 32,   

гр. Бойко А.І. 

 

 

     867 

 

 

17. 

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

гр. Бойко П.І. 

   

 

      868 

 

 

18. 

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. Монастирська, 9,   

гр. Бойко І.Д. 

    

 

     869 

 

 

19. 

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

гр. Нівігловській Н.А. 

   

 

    870 

 

20. 
 

Про  внесення змін  в  рішення № 784 від 28.03.2017р. 20 сесії 

Почаївської міської ради гр. Сітко Г.І. 

 

   871 

 

 

21. 

 

Про   затвердження    експертної   грошової   оцінки   та продаж  

земельної    ділянки    у     власність    ФО - П  Уйвану Р.В.  в м. Почаїв 

вул. Возз’єднання , 5ж. 

   

   872 

 

 

22. 

 

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, пров. 

Спортивний, 2а, гр. Корчинському П.М. та гр. Обозовській Г.М. 

   

 

   873 

 

 

23. 

 

Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  у власність  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

площею 0,0552 га в м. Почаїв вул. Кременецька   гр. Семич А.М. 

  

 

   874 



 

 

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  0,0900 га   в   м. Почаїв, 

вул. Гагаріна, 12 гр. Бончук М.Ф. 

   

 

       875 

 

 

 

25. 

 

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.  Грушевського,11   гр. Щербакову О.В. 

     

    

      876 

 

 

26. 

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки  натурі (на 

місцевості)   для ведення  особистого селянського господарства площею 

0,0400 га  в м. Почаїв вул. Грушевського,   гр. Щербакову О.В. 

 

 

 

     877 

 

 

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  0,0700 га в м. Почаїв,  

вул. Грушевського, 21, гр. Пташкіну О.Л. 

 

    

 

 

      878 

 

 

28. 

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.  Грушевського, 21а, гр. Купецькій В.О. 

    

     

      879 

 

 

29. 

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.  

Верхня, 10, гр. Гукайло В.О. 

 

   

     880 

 

 

 

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  0,1000 га в м. Почаїв, вул.  

Злуки, 26 гр. Барилко П.М. 

  

 

      881 

 

31. 
 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної  ділянки  натурі (на 

місцевості)   для ведення  особистого селянського господарства площею 

0,0400 га  в м. Почаїв вул. Галицька,   гр. Олійник Г.В. 

 

 

      882 

 

 

32. 

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. 

Дачна, 16, гр. Кушельник П.Ф. та гр. Кушельник С.Ф. 

      

 

     883 

 

 

33. 

Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  у власність  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

площею 0,0108 га в м. Почаїв вул. Кременецька, гр. Карданюк Д.В. 

    

    884 



 

34. 

Про затвердження  акту погодження межі між земельними ділянками гр. 

Шевчук О.В.    в     м. Почаїв     вул. Бригадна    та гр. Костіцькою Р.Ф. в 

м. Почаїв вул. Бригадна. 

 

    

       885 

 

 

35. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,1500 га в м. Почаїв вул. Бригадна, 

гр. Шевчук О.В. 

     

 

      886 

 

 

36. 

Про  погодження ТОВ «Бриківське» щодо надання дозволу  на укладення 

договорів  на управління спадщиною не витребуваних земельних ділянок 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паїв), які 

розташовані на території Почаївської міської ради площею  94,47 га. 

 

  

     887 

 

 

37. 

Про  погодження СТзОВ «Аграрій» щодо надання дозволу  на укладення 

договорів  на управління спадщиною не витребуваних земельних ділянок 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паїв), які 

розташовані на території Почаївської міської ради площею  35,49га. 

    

     888 

 

38. 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо встановлення 

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

особистого   селянського господарства площею 0,1536  га  в м. Почаїв, 

вул. Гайова,  гр. Данилюк М.С. 

    

     889 

 

 

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 та споруд  площею 0,1104 га  в с. Старий Тараж, 

вул. Ватутіна ,34   гр. Сімчуку В.М. 

   

 

     890 

 

 

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 0,2500 га  в  с.Старий Тараж , 

вул. Вільшанки,5 , гр. Олійнику Д.Р. 

 

     

 

    891 

 

 

41. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  для ведення  особистого селянського господарства площею 

0,1864 га, 0,3695га та  0,2640 га в с. Старий Тараж,   гр. Олійнику Д.Р. 

 

   

    892 

 

 

42. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд площею 0,2500 га  в с. Старий Тараж, 

вул. Молодіжнаа, 33   гр. Липці Л.М., Липці С.В., Липці А.В. 

    

 

    893 

 

 

43. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування  житлового будинку  

господарських будівель та споруд  площею 0,2500 га  в с. Старий Тараж, 

вул. Шкільна, 97   гр. Бовт Г.М. 

     

 

   894 

 

 

44. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення  особистого селянського господарства площею 

0,5134 га, 0,2018 га, 0,2147 га в с. Старий Тараж,   гр. Бовт Г.М. 

   

 

   895 



 

 

45. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею   0,7397 га в с.Старий Тараж,   гр. 

Підлужному В.Д. 

    

 

      896  

 

 

46. 

 

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 0,2500 га в с.Старий Тараж вул. Шкільна, 62  

гр. Підлужному В.Д. 

    

 

 

     897 

 

 

47. 

 

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 у спільну сумісну власність площею 0,2500 га в 

с.Старий Тараж вул. Вільшанки, 3  гр. Коцюбі В.В. та гр. Поліщук Є.І. 

 

     

 

     898 

 

 

 

48. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства  0,1371 га; 0,1549 га та 0,3471 га в с.Старий 

Тараж, вул. Вільшанки,  гр. Коцюбі В.В. 

     

 

   899 

 

49. 

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 

 

   900 

 

 

50. 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг  з вивезення побутових відходів на 

території  Почаївської МОТГ. 

    

   901 

51. Про оголошення конкурсу з визначення виконавця послуг  з вивезення 

побутових відходів на території Почаївської МОТГ. 

   

   902 

52. Про затвердження  акту обстеження на предмет  виявлення безхазяйного 

майна. 

    

   903 

53. Про затвердження   переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу у 2017 році. 

   904 

54. Про передачу транспортних засобів Почаївської міської ради на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

    905 

 

55. 

\ 

Про встановлення місцевих податків  і зборів на 2018 рік. 

 

    906 

56. Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради VII 

скликання № 802 від 24 травня 2017 року. 

 

    

    907 

57. Про внесення змін в рішення  сесії Почаївської міської ради  VII 

скликання № 803 від 24 травня 2017 року. 

 

    908 

58. Про внесення змін в рішення  сесії Почаївської міської ради  VII 

скликання № 804  від 24 травня 2017 року. 

 

    909 

59. Про внесення змін до  рішення  сесії  № 670 від 23.01.2017 р. «Про 

оплату праці на 2017 рік». 

    910 

60. Про оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл Старий Тараж та 

Комарин. 

 

     911 



 

 

Слухали: Про  надання    дозволу     Почаївській   Духовній семінарії Тернопільської   

єпархії Української Православної Церкви на розроблення детального плану   території   

земельної    ділянки  за   адресою м. Почаїв вул. Шевченка,15  площею 0,3429 га. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 852) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  1 

Утримались – 1 

 

Під   час   обговорення   проектів  рішень   «Про   затвердження  проекту землеустрою   щодо 

відведення    земельної   ділянки   у  постійне  користування Почаївській Свято  – Успенській 

Лаврі    площею    0,3269 га   для   обслуговування братського корпусу  №16  за адресою : 

вул. Возз’єднання,8 , м. Почаїв  Кременецького району Тернопільської області», «Про 

затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування Почаївській Свято  – Успенській Лаврі   площею  0,2973 га для обслуговування 

братського корпусу  №17  за адресою : вул.Возз’єднання,8 , м. Почаїв  Кременецького району 

Тернопільської    області». 

 

Виступили : Паляниця Т.М. – депутат міської ради, який вніс пропозицію передати 

вищевказані земельні ділянки  Почаївській Свято – Успенській Лаврі на умовах оренди. 

 Габор В.І. - помічник – консультант народного депутата України Головка М.Й. - вніс 

пропозицію про те, щоб не голосувати за дане питання, оскільки Почаївська  Свято – 

Успенська  Лавра відноситься до Московського патріархату.  

 

Під час обговорення  даних  проектів  виникла   словесна   перепалка   зі   сторони    

представників    ВО «Свобода» серед яких були депутати Тернопільської обласної ради  і 

також Габор В.І. – помічник – консультант народного депутата України Головка М.Й. Габор 

В.І. підійшов до голови лічильної комісії , депутата міської ради – Мостинчук Г.М., вихопив 

з її рук  результати поіменного голосування (ще не заповненні) та порвав їх і викинув на 

підлогу. 

Дані особи не дали можливості депутатам здійснити волевиявлення  щодо розглянутих 

питань, погрожували «знайти вдень і вночі». Габор В.І. підбіг до депутата Пудайла М.М. і 

прагнув розпочати штовханину з ним. В результаті таких подій розгляд даного питання 

зірвався, депутати були позбавлені можливості висловити свою позицію щодо відповідних 

проектів рішень. Міський голова Бойко В.С. оголосив перерву в засіданні сесії на 15 хвилин. 

Після завершення перерви та на прохання медперсоналу поліклініки Почаївської РКЛ № 2  - 

адміністративного приміщення Почаївської міської  ради , в якому проходила дана  сесія  

міський голова оголосив  про те, що подальше засідання сесії буде проходити в  

Почаївському міському будинку культури. 

 

Об 11год. 30 хв. сесія міської ради  продовжила свою роботу в приміщенні міського 

будинку культури.  

Матеріали відео фіксації даного засідання знаходяться на зберіганні в Почаївській 

міській раді. 

 

Слухали: Про перенесення затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки  Почаївській Свято – Успенській Лаврі для обслуговування 

братського корпусу № 16 в м. Почаїв, вул. Возз’эднання, 8. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №853 ) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  немає 



Утримались – немає 

Не голосував -1 

 

Слухали: Про перенесення затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне  

користування земельної ділянки Почаївській Свято – Успенській   Лаврі   для    

обслуговування    братського    корпусу  № 17 в м. Почаїв, вул. Возз’эднання, 8. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №854 ) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосував -1 

 

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. Вишнева, 32,   гр. Антощук Т.П. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 855) 

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 

0,0900 га в м. Почаїв вул. Вишнева, гр. Антощук Т.П. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 856) 

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. 

Волинська, 72   гр. Нікітюк З.В. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 857) 

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. Плетянка, 28,   гр. Пастух Н.В. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 858 ) 

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. 

Сонячна, 36,   гр. Білецькій Т.М. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №859 ) 

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 0,0692 га в м. Почаїв, вул. 

Шевченка, 12а,   гр. Смітюх А.П. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 860 ) 

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 0,0600 га в м. Почаїв, вул. 

М.Вовчка, 13,   гр. Королюк С.М. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №861 ) 

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 0,0700 га  в  м. Почаїв, 

вул. Гайова, 20   гр. Козак Г.А. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

 

Вирішили:( Рішення № 862) 

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. Зелена, 46,   гр. Струкало В.І. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 863) 

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. 

Квіткова, 5,   гр. Онишків С.М. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 864) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували  -  3 

 

Слухали: Про  надання дозволу на розроблення детального плану забудови території щодо 

зміни цільового призначення  власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і   споруд    площею   0,1013 га  в   м. Почаїв,  вул. Галицька,  гр. Гаврилюк І.П. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 865) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували  -  3 

 

Інформує: 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 0,0807 га в м. Почаїв, вул. 

Сагайдачного, 2а,   гр. Голуб С.М. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 866) 

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. 

Липова, 32,   гр. Бойко А.І. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 867) 

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 0,0500 га в м. Почаїв, 

вул. Грушевського, 22,   гр. Бойко П.І. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 868) 

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. 

Монастирська, 9,   гр. Бойко І.Д. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 869) 

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  0,0600 га в м. Почаїв, вул. 

Козацька, 4,   гр. Нівігловській Н.А. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 870) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували  -  3 

 

Слухали:  Про  внесення змін  в  рішення № 784 від 28.03.2017р. 20 сесії Почаївської міської 

ради гр. Сітко Г.І 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу.. 

Вирішили:( Рішення № 871) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували  -  3 

 

Слухали:  Про   затвердження    експертної   грошової   оцінки   та продаж  земельної    

ділянки    у     власність    ФО - П  Уйвану Р.В.  в м. Почаїв вул. Возз’єднання , 5ж. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Секретар міської ради Уйван В.Я. оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 872) 

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, пров. Спортивний, 2а, гр. Корчинському П.М. та гр. Обозовській Г.М. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 873 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 



Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  у власність  земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  площею 0,0552 га в м. Почаїв вул. 

Кременецька   гр. Семич А.М. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 874 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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  0,0900 

га   в   м. Почаїв, вул. Гагаріна, 12 гр. Бончук М.Ф. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 875) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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.  Грушевського,11   гр. Щербакову О.В. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 876 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про    затвердження     технічної документації із землеустрою щодо встановлення     

(відновлення)    меж   земельної    ділянки  натурі (на місцевості)   для ведення     особистого    

селянського    господарства    площею 0,0400 га     в     м. Почаїв   вул. Грушевського,   гр. 

Щербакову О.В. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

 

Вирішили:( Рішення № 877) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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  0,0700 га в м. 

Почаїв, вул. Грушевського, 21, гр. Пташкіну О.Л. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 878) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 



Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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.  Грушевського, 21а, гр. Купецькій В.О. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №879 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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.  Верхня, 10, гр. Гукайло В.О. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №880 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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.  Злуки, 26 гр. Барилко П.М. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 881) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого   селянського     господарства    площею    0,0400 га  в   м. Почаїв вул. Галицька,   

гр. Олійник Г.В. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №882 ) 

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. Дачна, 16, гр. Кушельник П.Ф. та гр. Кушельник С.Ф. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №883 ) 

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 0,0108 га в м. Почаїв 

вул. Кременецька, гр. Карданюк Д.В. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №884 ) 

Результати голосування:  За –20  

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:     Про   затвердження  акту погодження   межі    між    земельними    ділянками   

гр. Шевчук О.В.  в     м. Почаїв     вул. Бригадна    та     гр. Костіцькою Р.Ф  . в    м. Почаїв 

вул. Бригадна. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №885 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства  площею 

0,1500 га в м. Почаїв вул. Бригадна, гр. Шевчук О.В. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 886) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про  погодження ТОВ «Бриківське» щодо надання дозволу  на укладення 

договорів  на управління спадщиною не витребуваних земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (паїв), які розташовані на території 

Почаївської міської ради площею  94,47 га. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

 

Вирішили:( Рішення № 887) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  погодження СТзОВ «Аграрій» щодо надання дозволу  на укладення 

договорів  на управління спадщиною не витребуваних земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (паїв), які розташовані на території  

Почаївської міської ради площею  35,49га. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 888 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 



Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження  проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого   селянського 

господарства площею 0,1536  га  в м. Почаїв, вул. Гайова,  гр. Данилюк М.С. 

Інформує: Капрічук О.М. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 889) 

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 та споруд  площею 0,1104 га  в 

с. Старий Тараж, вул. Ватутіна ,34   гр. Сімчуку В.М. 

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

Вирішили:( Рішення № 890) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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 та споруд  площею 0,2500га в 

с. Старий Тараж, вул.Вільшанки,5   гр. Олійнику Д.Р. 

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

Вирішили:( Рішення № 891 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

 Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для ведення  особистого 

селянського   господарства площею 0,1864 га, 0,3695га та  0,2640 га в с. Старий Тараж,   гр. 

Олійнику Д.Р. 

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

 

Вирішили:( Рішення № 892 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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 та споруд площею 0,2500 га  в 

с. Старий Тараж,     вул. Молодіжнаа, 33   гр. Липці Л.М., Липці С.В., Липці А.В. 

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

Вирішили:( Рішення № 893) 

Результати голосування:  За – 21 



                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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 та споруд  площею 0,2500 га  в 

с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 97   гр. Бовт Г.М. 

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

Вирішили:( Рішення №894 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)   меж   земельних   ділянок  в  натурі (на місцевості) для ведення  особистого 

селянського   господарства      площею    0,5134 га, 0,2018 га, 0,2147 га в с. Старий Тараж,   

гр. Бовт Г.М. 

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

Вирішили:( Рішення № 895) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею   

0,7397 га в с.Старий Тараж,   гр. Підлужному В.Д. 

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

Вирішили:( Рішення № 896) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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 0,2500 га в с.Старий Тараж 

вул. Шкільна, 62  гр. Підлужному В.Д. 

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

Вирішили:( Рішення №897 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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 у спільну сумісну власність площею 

0,2500 га в с.Старий Тараж вул. Вільшанки, 3  гр. Коцюбі В.В. та гр. Поліщук Є.І. 

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

Вирішили:( Рішення №898 ) 

Результати голосування:  За – 21 



                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства  0,1371 га; 

0,1549 га та 0,3471 га в с.Старий Тараж, вул. Вільшанки,  гр. Коцюбі В.В. 

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

Вирішили:( Рішення №899 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

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

Інформує:Боцюк О.І. – головний бухгалтер Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 900) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг  з вивезення побутових відходів на території  Почаївської МОТГ. 

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

Вирішили:( Рішення №901 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про оголошення конкурсу з визначення виконавця послуг  з вивезення побутових 

відходів на території Почаївської МОТГ. 

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

Вирішили:( Рішення №902 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про затвердження  акту обстеження на предмет  виявлення безхазяйного майна. 

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

Вирішили:( Рішення № 903) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосував - 1 

 

Слухали:  Про затвердження   переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу 

у 2017 році. 

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

Вирішили:( Рішення № 904) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 



Утримались – 3 

Не голосував - 1 

 

Слухали:  Про передачу транспортних засобів Почаївської міської ради на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

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

Вирішили:( Рішення №905 ) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосував - 1 

 

Слухали:  Про встановлення місцевих податків  і зборів на 2018 рік. 

Інформує:Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 906) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про внесення  змін в рішення сесії Почаївської міської ради VII скликання № 802 

від 24 травня 2017 року. 

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

Вирішили:( Рішення № 907 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про внесення змін в рішення  сесії Почаївської міської ради  VII скликання № 803 

від 24 травня 2017 року. 

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

Вирішили:( Рішення №908 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували – 5 

 

Слухали:  Про внесення змін в рішення  сесії Почаївської міської ради  VII скликання № 804  

від 24 травня 2017 року. 

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

Вирішили:( Рішення № 909) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували – 5 

 

Слухали:  Про внесення змін до  рішення  сесії  № 670 від 23.01.2017 р. «Про оплату праці 

на 2017 рік». 

Інформує: Касаткіна О.П. – спеціаліст  фінансового відділу Почаївської міської ради. 

Почаївський міський голова Бойко В.С.   і  секретар міської ради Уйван В.Я. оголосили про 

конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 910) 

Результати голосування:  За – 16 



                                                Проти –  немає 

Утримались – 2 

Не голосували – 5 

 

Слухали:  Про оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл Старий Тараж та Комарин. 

Інформує: Касаткіна О.П. – спеціаліст  фінансового відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення №  911 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                              В.С. БОЙКО 

 

       Секретар міської ради                                                   В.Я. УЙВАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


