
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК  ШОСТОЇ  СЕСІЇ 

 

 

30. 08. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок  шосту  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 15 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 11                                          

                                                                                                (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 
- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Олейнік М.Г. 

- працівник СБУ – Кушнір В.І. 

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

- директор будинку культури – Собчук П.П. 

- Намісник  Почаївської Свято- Успенської Лаври – владика Володимир. 

- жителі   м.Почаїв. 

 

Засідання сорок  шостої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 10 хв., а   закінчилося  о 12 год. 05 хв. 

У зв’язку  з перебуванням на лікуванні секретаря Почаївської 

міської ради – Уйвана В.Я.   секретарем сесії обрано депутата міської 

ради – Гичку Г.І. 



       Почаївський  міський   голова  Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про   проведення   сорок   шостої сесії   Почаївської   міської  ради.  

      У зв’язку з присутністю керівництва Почаївської Свято –Успенської 

Лаври,   депутат  міської ради  Пудайло М.М. вніс пропозицію -  земельні 

питання , які стосуються Почаївської Свято –Успенської Лаври  і жителів 

міста  розглянути першими.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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     1 
1.  

 

Про перенесення розгляду проектів рішень «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки площею 0,3269 га для обслуговування 

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

Почаївській Свято –Успенській Лаврі», «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки площею 0,2973 га для обслуговування 

братського корпусу №17 в м.Почаїв по вул.Возз’єднання,8, 

Почаївській Свято –Успенській Лаврі» та «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування  

земельної ділянки площею 1,8040 га для обслуговування 

братського   корпусу  № 18   в м.Почаїв по вул. Возз’єднання, 8, 

Почаївській   Свято – Успенській Лаврі»   на    наступну    сесію 

Почаївської  міської ради. 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

   2010  
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 14 а, гр. Ковальчук Галині 

Ярославівні. 

 

 

   2011 
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0929 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 7 а, гр. Бас Ірині 

Василівні. 

 

  

  2012 
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Почаїв, вул. Перемоги , 33, гр. Басок Ліані Іванівні. 

 

 

   

  2013 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Південна, 2, гр. Ярмусь Наталії 

Василівні. 

 

 

   2014 
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв , вул. Крушельницької , 12, гр. Горевичу 

Павлу Кириловичу. 

 

 

 

   2015 
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв , вул. Фабрична, 13, гр. Голуб Юлії 

Миколаївні. 

 

 

 

  2016 
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 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0920 га 

для   будівництва   та   обслуговування   житлового       будинку,  

господарських будівель і споруд в м. Почаїв , вул. Наливайка, 

31а, гр. Михайлову Миколі Івановичу. 

 

 

  2017 
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Про затвердження   проекту    землеустрою   щодо   відведення 

у  власність  земельної   ділянки   площею 0,0956 га  для 

ведення   особистого селянського господарства  в м.Почаїв,  

вул. Плетянка, гр. Цісару Олександру Захаровичу. 

 

  2018 
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 Про  затвердження   проекту   землеустрою   щодо     зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0458 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,   господарських    будівель   і   споруд в 

м. Почаїв, вул. Квіткова,гр. Струкалу Сергію Костянтиновичу. 

 

 

   2019 
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 Про  затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1124 га для ведення особистого 

селянського   господарства   в    м. Почаїв,   вул. Кременецька, 

гр. Остапчуку Віктор Івановичу. 

 

  

    

  2020 
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 1,0760 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин,  гр. Сіморі Варварі 

Миколаївні. 

 

 

   

  2021 
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  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею ) 0,9240 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, Шевченка, 

гр. Сіморі Варварі Миколаївні. 

 

 

 

  2022 

 

 

   14 

Про  затвердження   проекту   землеустрою  щодо    відведення 

у  власність   земельної   ділянки   площею 0,4400 га для 

ведення особистого селянського господарства в   м. Почаїв,  

вул. Старотаразька, гр. Пасєці Марії Порфиріїві. 

 

 

   2023 

 

 

 

   15 

 Про  затвердження   проекту   землеустрою   щодо  відведення 

у   власність   земельної   ділянки  площею 0,3400 га для 

ведення  особистого селянського господарства в  м. Почаїв,  

вул. Старотаразька, гр. Романюк Ганні Петрівні. 

 

 

 

  2024 

 

 

 

    16 

  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв , гр. Мандзюку 

Василю Васильовичу. 

 

 

 

  2025 

 

 

   17 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв , гр. Кашубі Марії 

Григорівні. 

 

 

 

 

  2026 
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 Про затвердження детального плану території щодо зміни 

цільового призначення  власної земельної ділянки площею 

0,1425 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства   в   землі   для    будівництва  та обслуговування 

житлового   будинку,  господарських   будівель   і    споруд в 

м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Чорнобай Катерині 

Василівні.   

 

 

  2027 

 

 

 

   19 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0598 га для індивідуального садівництва 

в м. Почаїв, вул. Комунальників, гр. Остапчуку Віктору 

Івановичу. 

  

  2028 

 

   20 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га  для індивідуального садівництва   

в м. Почаїв , вул. Медиків,  гр. Горевичу Павлу Кириловичу. 

 

  2029 

  



 

 

   21 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 

0,5784 га, 0,1858 га та 0,2097 га в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської МОТГ, гр. Паляниці Зінаїді Андріївні. 

 

 

 

2030 

 

 

  22 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,9163 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 

МОТГ, гр. Семенюк Зої Борисівні. 

 

 

2031 

 

 

 

 

  23 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 

0,5564 га, 0,2100 га та 0,1868 га в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської МОТГ, гр. Колесніку Юрію Пилиповичу. 

 

 

 

 

2032 
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 

0,4229 га, 0,2148 га та 0,1898 га в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської МОТГ, гр. Сіморі Олександру 

Олексійовичу. 

 

 

2033 
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 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 

1,3549га, 0,2096 га та 0,1897 га в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської МОТГ, гр. Сіморі Аанатолію 

Олександровичу. 

 

 

2034 
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 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Б.Хмельницького , 11, гр. Халамейді Валерію Георгійовичу. 

 

 

 

  2035  
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 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена , 82, 

гр. Плетюк Ніні Михайлівні. 

 

  

  2036 



 

 

 

  28 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 

17, гр. Кривицькому Миколі Микитовичу. 

 

 

   

2037 

  

   29 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена , 62, 

гр. Плетюку Миколі Леонідовичу. 

 

 

2038 

 

 

  30 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка , 27, 

гр. Нечай Тетяні Юріївні. 

 

 

 

 

2039 
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 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби , 27, 

гр. Гладковській Наталії Миколаївні. 

 

 

 

 

2040 
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 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика , 15, 

гр. Лящук Тетяні Костянтинівні. 

 

 

 

2041 
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 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для   будівництва   та   обслуговування    житлового     будинку,  

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нова, 12, гр. 

Дубинчуку Миколі Андрійовичу. 

 

2042 

 

 

  34 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0593 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Миру , 12, гр. 

Чубик Тетяні Миколаївні. 

 

 

   2043 



 

 

 

  35 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 68, 

гр. Романюку Петру Федоровичу. 

 

  

  2044 

 

 

  36 

 Про надання дозволу на виготовлення проекту  із землеустрою 

щодо   відведення  у    власність    земельної    ділянки  площею 

0,0994 га   для    будівництва   та    обслуговування    житлового 

будинку,   господарських    будівель  і   споруд     в     м. Почаїв , 

вул. Медова, 14, гр. Саган Єфросинії Павлівні. 

 

 

   

 2045 

 

 

  37 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Польова , 4, 

гр. Петровському Володимиру Івановичу. 

 

 

 

  2046 

 

 

  38 

 Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території щодо зміни цільового призначення власної 

земельної ділянки площею 0,4842 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Двигайло 

Наталії Федорівні. 

 

 

 

 

2047 

 

  39 

 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення  у власність земельної ділянки площею 0,0600 

га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Вишнева ,1а, гр. Цьонь Ангеліні Леонідівні. 

 

 

 

2048 

 

 

 

  40 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,2200 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Нова, гр. Дубинчуку Миколі Андрійовичу.  

 

 

 

2049 

 

 

  41 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,0365 га ;  

0,0613га та 0,0179 га  в  м .Почаїв, вул. Гайова для ведення 

особистого селянського господарства Марутовській Ірині 

Іванівні. 

 

 

2050 



 

 

  42 

 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,0500 га 

та 0,0491 га в. м. Почаїв,  вул. Гайова для ведення особистого  

селянського господарства Слободяну Андрію Вікторовичу. 

 

 

   2051 

 

 

 

  43 

  

Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації 

із    землеустрою   щодо    встановлення   (відновлення)      меж 

земельної ділянки  в  натурі (на місцевості)    площею 0,0269 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Кременецька, гр. Кривицькому Миколі Микитовичу.  

 

  

 

 

  2052 

 

 

 

 

  44 

 Про    надання   дозволу   на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Польова, гр. Кравцю Петру 

Захаровичу. 

 

   

 2053 

 

  45 

Про  надання   дозволу   на  виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення   у   власність   земельної   ділянки   площею 

0,3100 га для  ведення  особистого селянського господарства в 

с. Затишшя, вул. Зелена  гр. Плетюку Миколі Леонідовичу. 

 

 

 2054 

 

  46 

 Про   надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення у власність земельної ділянки площею 

0,1976 га для ведення особистого селянського господарства в 

с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Романюк Петру Федоровичу. 

 

 

2055 

 

 

  47 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,0475 га   для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Гладковській Наталія Миколаївна. 

 

  2056 

 

 

 

  48 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0,0261 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Б.Хмельницького гр. Халамейді Валерію Георгійовичу. 

 

 2057 

 

 

  49 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,0852 га для  ведення  особистого   селянського господарства  в 

м. Почаїв , вул. Юридика,  гр. Лящук Тетяні Костянтинівні. 

 

 2058 

 

  50 

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

2059 

 

 

  51 

Про утворення інклюзивних груп у дошкільному навчальному 

закладі    м. Почаїв. 

 

  

  2060 

 

  52 

 Про затвердження  передавального акта балансових рахунків 

Почаївської міської ради з державного бюджету до місцевого 

бюджету. 

 

 2061 



 

  53 

  

Про  надання  дозволу  Почаївському  комбінату  комунальних 

підприємств  на  списання  основних  засобів. 

 

   

 2062 

 

  54 

  

Про призначення відповідальної особи за здійснення 

допорогових закупівель. 

 

   

 2063 

 

  55 

 Про прийняття в комунальну власність Почаївської міської 

ради відумерлої спадщини. 

 

   

 2064 

 

  56 

  

Про перспективу використання  частини нежитлового  

приміщення по вул. Шевченка,15   м. Почаїв. 

 

 Рішення  

не 

прийнято 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                 Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Про внесення змін  до порядку денного 46- ї сесії      Почаївської 

міської   ради   проголосували: 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                 Утримались –  0 

         Не голосували  –  1 

Слухали:  Про перенесення розгляду проектів рішень «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 

ділянки площею 0,3269 га для обслуговування братського корпусу №16 в 

м.Почаїв по вул.Возз’єднання,8 , Почаївській Свято –Успенській Лаврі», «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки площею 0,2973 га для обслуговування братського корпусу 

№17 в м.Почаїв по вул.Возз’єднання,8, Почаївській Свято –Успенській Лаврі» 

та «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування  земельної ділянки площею 1,8040 га для обслуговування 

братського   корпусу  № 18   в м.Почаїв по вул. Возз’єднання, 8, Почаївській   

Свято – Успенській Лаврі»   на    наступну    сесію Почаївської  міської ради. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення № 2010) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 



 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 14 а, гр. Ковальчук 

Галині Ярославівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення № 2011) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0929 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 7 а, гр. Бас 

Ірині Василівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2012) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги , 33, гр. Басок Ліані 

Іванівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2013) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Південна, 2, гр. Ярмусь 

Наталії Василівні. 



Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2014) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель   і   споруд  в  м. Почаїв , вул. Крушельницької , 12, 

гр. Горевичу Павлу Кириловичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2015) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв , вул. Фабрична, 13, гр. Голуб Юлії 

Миколаївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2016) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0920 га для   будівництва   та   обслуговування   

житлового       будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв , вул. 

Наливайка , 31а, гр. Михайлову Миколі Івановичу.  

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2017) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 



 

Слухали:  Про затвердження   проекту    землеустрою   щодо   відведення у  

власність  земельної   ділянки   площею 0,0956 га  для ведення   особистого 

селянського господарства  в м.Почаїв,  вул. Плетянка, гр. Цісару Олександру 

Захаровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2018) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про  затвердження   проекту   землеустрою   щодо     зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0458 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового   будинку,   господарських    будівель   і   споруд в 

м. Почаїв, вул. Квіткова,гр. Струкалу Сергію Костянтиновичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2019) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею    0,1124 га   для ведення    особистого    селянського   господарства   в    

м. Почаїв,   вул. Кременецька, гр. Остапчуку Віктор Івановичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Депутат міської ради  Остапчук Микола Вікторович оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:(Рішення №2020) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,0760 га   для   ведення   особистого   селянського   господарства    в   

с. Комарин,  гр. Сіморі Варварі Миколаївні. 



Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2021) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею   0,9240 га    для     ведення особистого   селянського господарства   в   

с. Комарин, Шевченка, гр. Сіморі Варварі Миколаївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2022) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4400 га для ведення особистого 

селянського господарства в   м. Почаїв , вул. Старотаразька, гр. Пасєці Марії 

Порфиріїві. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2023) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3400 га для ведення особистого 

селянського господарства в  м. Почаїв , вул. Старотаразька, гр. Романюк Ганні 

Петрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2024) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 



обслуговування    житлового    будинку,   господарських   будівель  і споруд в 

м. Почаїв , гр. Мандзюку Василю Васильовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2025) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,    господарських   будівель  і   споруд в 

м. Почаїв , гр. Кашубі Марії Григорівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2026) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження детального плану території щодо зміни цільового 

призначення  власної земельної ділянки площею 0,1425 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства   в   землі   для    будівництва  та 

обслуговування   житлового   будинку,  господарських   будівель   і    споруд в 

м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Чорнобай  Катерині Василівні.   

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2027) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0598 га для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Комунальників, гр. Остапчуку Віктору Івановичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Депутат міської ради  Остапчук Микола Вікторович оголосив про конфлікт 

інтересів. 

 



Вирішили:(Рішення №2028) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0600 га  для індивідуального садівництва   в м. Почаїв , вул. Медиків,  

гр. Горевичу Павлу Кириловичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2029) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження    технічної    документації   із     землеустрою 

щодо     встановлення   (відновлення)   меж   земельних   ділянок площами 

0,5784 га, 0,1858 га  та 0,2097 га   в   натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва   на   території   Почаївської 

МОТГ,   гр. Паляниці Зінаїді Андріївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2030) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,9163 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської МОТГ, гр. Семенюк Зої Борисівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2031) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження    технічної    документації  із    землеустрою   

щодо встановлення   (відновлення)   меж   земельних  ділянок  площами    



0,5564 га, 0,2100 га та 0,1868 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського    виробництва   на   території   Почаївської     МОТГ,  

гр. Колесніку Юрію Пилиповичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2032) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 0,4229 га, 0,2148 

га та 0,1898 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ, гр. 

Сіморі Олександру Олексійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2033) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 1,3549га, 0,2096 

га та 0,1897 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ, гр. 

Сіморі Аанатолію Олександровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2034) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 

11, гр. Халамейді Валерію Георгійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 



Вирішили:(Рішення №2035) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена , 82, гр. 

Плетюк Ніні Михайлівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2036) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 17, гр. 

Кривицькому Миколі Микитовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2037) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена , 62, гр. 

Плетюку Миколі Леонідовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2038) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 



Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка , 27, гр. 

Нечай Тетяні Юріївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2039) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби , 27, гр. 

Гладковській Наталії Миколаївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2040) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика , 15, гр. 

Лящук Тетяні Костянтинівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2041) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для   будівництва   та   обслуговування    

житлового     будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нова, 

12, гр. Дубинчуку Миколі Андрійовичу. 



Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2042) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0593 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Миру , 12, гр. Чубик 

Тетяні Миколаївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2043) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і    споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 68, 

гр. Романюку Петру Федоровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2044) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту  із землеустрою щодо   

відведення  у    власність    земельної    ділянки  площею 0,0994 га   для    

будівництва   та    обслуговування    житлового будинку,   господарських    

будівель  і   споруд     в     м. Почаїв , вул. Медова, 14, гр. Саган Єфросинії 

Павлівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2045) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Польова , 4, гр. 

Петровському Володимиру Івановичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2046) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,4842 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Двигайло Наталії Федорівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2047) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева ,1а, гр. Цьонь Ангеліні 

Леонідівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2048) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  площею 0,2200 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Нова, гр. Дубинчуку Миколі Андрійовичу. 



Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2049) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площами 0,0365 га ;  0,0613га та 0,0179 га  в  м .Почаїв, вул. 

Гайова для ведення особистого селянського господарства Марутовській Ірині 

Іванівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Депутат міської ради  Марутовський Валерій Володимирович оголосив про 

конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення №2050) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площами 0,0500 га та 0,0491 га в. м. Почаїв,  вул. Гайова для 

ведення особистого селянського господарства Слободяну Андрію Вікторовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2051) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із    

землеустрою   щодо    встановлення   (відновлення)      меж земельної ділянки  в  

натурі (на місцевості)    площею 0,0269 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Кривицькому Миколі 

Микитовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2052) 



Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

 

Слухали:  Про    надання   дозволу   на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0500 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Польова, гр. Кравцю 

Петру Захаровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради.  

Вирішили:(Рішення №2053) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про  надання   дозволу   на  виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення   у   власність   земельної   ділянки   площею 0,3100 га для  

ведення  особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена  гр. 

Плетюку Миколі Леонідовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2054) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про   надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1976 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Романюк 

Петру Федоровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2055) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,0475 га   для ведення 



особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дружби, гр. 

Гладковській Наталія Миколаївна. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2056) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки площею 0,0261 га для ведення 

особистого    селянського     господарства  в  м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького 

гр. Халамейді Валерію Георгійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2057) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,0852 га для  ведення  

особистого   селянського господарства  в м. Почаїв , вул. Юридика,  гр. Лящук 

Тетяні Костянтинівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №2058) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

Інформує: Боцюк О.І. - начальник фінансового відділу. 

Вирішили:(Рішення №2059) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про утворення інклюзивних груп у дошкільному навчальному 

закладі    м. Почаїв. 



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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2060) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження  передавального акта балансових рахунків 

Почаївської міської ради з державного бюджету до місцевого бюджету. 

Інформує: Боцюк О.І. - начальник фінансового відділу. 

Вирішили:(Рішення №2061) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про  надання  дозволу  Почаївському  комбінату  комунальних 

підприємств  на  списання  основних  засобів. 

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

Вирішили:(Рішення №2062) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про призначення відповідальної особи за здійснення допорогових 

закупівель. 

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

Вирішили:(Рішення №2063) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про прийняття в комунальну власність Почаївської міської ради 

відумерлої спадщини. 

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

Вирішили:(Рішення №2064) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про перспективу використання  частини нежитлового  приміщення 

по вул. Шевченка,15   м. Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 



Результати голосування:  За – 0 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  13        

                                                 Не голосували  – 3 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

 

      Секретар  сесії                                                                  Г.І. ГИЧКА 


