
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 
ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

 

 

 
28.03. 2017  року                                                                                                          м. Почаїв    

                                                                                                                           вул. Шевченка, 4 

         Актовий  зал 

                                                                                                

Двадцяту сесію  VII cкликання Почаївської міської ради  відкриває   

Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                   Всього депутатів: 26 
                                                                                                        Присутні на сесії: 19 

                                                                                Відсутні на сесії : 7                                                  

                                                                             (список додається)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

 

 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- начальник юридичного відділу - Новаковська І.Ю.  

- головний бухгалтер Почаївської міської ради – Боцюк О.І. 

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

- начальник загального відділу Почаївської міської ради – Прокопчук Д.Г. 

- 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. 

 

 

Засідання двадцятої  сесії    VII cкликання Почаївської міської ради    
розпочалося   о 10. 25 год. , а закінчилося о  14 год. 00 хв. 

 

 

                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 
 

1.  

 

Про затвердження звіту «Про виконання міського бюджету за 2016 рік». 

 

711 

 

 

 

2.  

 

Про   внесення   змін до  рішення сесії Почаївської міської ради № 660 від 

23 січня 2017 року «Про внесення змін до рішення сесії Почаївської 

міської ради № 431 від 07 липня 2016 року «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 2017 рік». 

 

       712 

 



 

 

 

3.  

 

Про  затвердження місцевої Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади  на  2017 – 2020 р.р.   

 

    

      713 

 

 

4.  

 

Про продовження дії Програми « Безпечне  місто 2016 -2017». 

 

     714 

 

 

5.  

 

Про  затвердження Програми    організації   громадських робіт на 2017 рік 

на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

    715 

 

6.  

 

Про затвердження Програми ремонту та реконструкції вулиць і доріг 

населених пунктів Почаївської міської об'єднаної  територіальної громади 

на 2017 – 2018 роки. 

 

 

   

    716 

 

 

7.  

 

Про затвердження  Програми   «Реконструкція   водопровідної   мережі в 

м. Почаїв на 2017 - 2018 роки». 

 

    

    717 

 

 

8.  

 

Про затвердження Програми «Розроблення містобудівної документації 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади». 

 

    718 

 

 

9.  

 

 

Про внесення змін до Положення про організацію харчування учнів у 

Почаївській ЗОШ I-III ступенів на 2017 рік. 

 

    719 

 

 

10.  

 

Про затвердження Програми будівництва та реконструкції електромереж 

та мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади  на 2017-2018 роки. 

 

    

    720 

 

 

11.  

 

Про  передачу доріг комунальної власності у с. Старий Тараж на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

 

    

      721 

 

 

12.  

 

 

Про передачу транспортних засобів Почаївської міської ради на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

 

  

    722   

 

 

13.  

 

Про  сплату   орендної   плати   по   договору оренди   нерухомого майна 

№ 11 від  01.04.2015 року. 

 

  

    723 

 

 

14.  

 

Про затвердження додатку № 8 до Статуту Почаївського комбінату 

комунальних підприємств. 

 

 

 

   724 

 



 

15.  

 

Про  надання дозволу Почаївському міському будинку культури на 

передачу комунального майна на баланс підвідомчих установ Почаївської 

міської ради. 

 

     725 

 

 

16.  

 

Про затвердження правил благоустрою, санітарного утримання територій, 

забезпечення  чистоти і порядку Почаївської МОТГ. 

  

    726 

 

 17. 

 

Про звернення до Президента України Порошенка Петра Олексійовича   

Прем’єр – міністра  України   Гройсмана   Володимира    Борисовича  

Голови Верховної ради  України Парубія Андрія Володимировича. 

 

    727 

 

 18. 

 

Про погодження містобудівного розрахунку. 

 

Рішення  

не 

прийняте 

 

 19. 

 

Про продовження дії договору найму (оренди) від 04.03. 2009 р. 

Рішення  

не 

прийняте 

    

 

 20. 

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  в с.Старий Тараж, вул.. Сонячна,48, 

гр..Городинській А.П. (0,2500га). 

 

    728 

 

 

21. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с. Старий 

Тараж вул. Сонячнаа, 42  гр. Шилюку І.Й. 

 

    

    729 

 

 

 

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 в с. Старий Тараж, вул.Садова,64, 

гр.Притолюк Н.І. (0,2500га). 

 

 

 

    730 

 

23.  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення селянського господарства в с.Старий Тараж , 

гр.Притолюк Н.І. (0,3904га). 

 

 

   

    731 

 

 

 

24. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою   щодо    встановлення   (відновлення) меж земельної 

ділянкив натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських   будівель і   споруд   в   с. Старий 

Тараж  вул. Резніка, 37  гр. Рущинському В.Ф. (0,2500 га). 

 

 

 

     732 



 

 

25. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Комарин,   гр. Фенюк Л.І. (0,2213 га  та 

1,1566 га). 

 

 

     733 

 

26. 

 

Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с.Комарин, гр.Сороці Ю.І. (0,5578га; 0,5268га ; 0,2938 га; 0,6004га). 

 

    734 

 

 

27. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в 

натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування житлового 

будинку , господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 

вул.Резніка,33, гр.Шилюку В.В.(0,2500 га). 

 

 

     735 

 

 

 

28. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в 

натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування житлового 

будинку , господарських будівель і споруд на умовах оренди в с. Старий 

Тараж, вул.Резніка,33, гр.Шилюку В.В.(0,2500 га). 

   

    

    736 

 

 

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

вул. Вишнева, 7  гр. Кваснюк М.В.(0,2500га). 

 

 

    737 

 

 

 

30. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою   щодо     встановлення  (відновлення)   меж земельної 

ділянки в   натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських   будівель   і   споруд  в с. Комарин, 

вул. Зарічна, 46, гр. Узій Л.С. (0,2500га). 

 

 

    738 

 

 

 

31. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в   

натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с. Старий 

Тараж вул. Вільшанки,5 гр. Олійник Д.Р. 

 

   

    739 

 

 

    32. 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в 

натурі (на місцевості) для    ведення    особистого селянського 

господарства  площею    0,3695 га; 0,1864 га та 0,2640 га  в с. Старий 

Тараж,  гр. Олійник Д.Р. 

 

  

   740 

 

 

33. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Старий Тараж, вул. Вишнева ,45, 

гр.Семенюку С.О. (0,2500га). 

 

  

    741 



 

 

34. 

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості)   для ведення  особистого селянського господарства площею 

1,1000 га в с. Старий Тараж, вул. Вишнева,   гр. Семенюку  С.О. 

 

      

    742 

 

 

    35. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 0,3461 га; 0,0908га та 1,2905га в с. Комарин,   

гр. Каняєву  А.І.» 

 

 

     743 

 

 

 

36. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с. Старий 

Тараж вул. Шкільна,8 , гр. Мотрунич О.Д.  

 

 

    744 

 

 

37. 

Про   надання    дозволу     на     виготовлення    проекту    землеустрою 

щодо    відведення    земельної   ділянки у власність для ведення 

особистого селянського   господарства  в с. Старий Тараж   вул.Шкільна 

гр. Мотрунич О.Д. (0,4296 га). 

 

   745 

 

38. 

Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення ФО-П Мудрику В.В.  

 

   746 

 

39. 

 

 

Про внесення змін до рішення 18 сесії №692 від 23.01.2017р. та рішення 

11 сесії №501 від 16.09.2016 р. 

 

    747 

 

40. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв 

вул.Котляревського, гр.Смакоуз В.Ф. (0,1000га). 

 

    748 

 

41. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв 

вул.Котляревського, гр.Смакоуз А.Ф. (0,1200 га). 

 

    749 

 

 

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   і споруд  в м. Почаїв, вул. Липова,30а, 

гр.Рожику О.І. (0,1000га). 

 

 

    750 

 

 

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   і споруд  в м. Почаїв, вул. Остапа Вишні, 2 , 

гр.Рак Я.П. (0,1000га). 

 

 

 

   751 

 

 

 

44. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,    господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, 

вул.Вишнева,28 а   гр. Панчук Н.Г. (0,1000га). 

 

 

 

   752 



 

 

45. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, вул.Вишнева,28  

гр. Панчук Н.Г. (0,1000га). 

 

 

      753 

 

 

46. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, вул. Злуки,26, 

гр.Барилко П.М. (0,1000га). 

 

 

 

      754 

 

 

47. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в м.Почаїв вул.Гоголя, гр.Дерень В.А. 

(0,1900га). 

 

 

      755 

 

 

 

48. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, 

вул.Заньковецької ,15  гр. Максимлюку О.І. (0,0700га). 

 

 

     756 

 

 

 

49. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою    щодо встановлення    (відновлення) меж    земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

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

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

(0,1000 га). 

 

 

     757 

 

 

50. 

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  в м. Почаїв, вул. І.Франка,6 

гр.Плетюк В.О. та гр.Білінській Л.О. (0,1000га). 

 

 

     758 

 

 

51. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв  вул. Чайковського , Шмигельській М.П. (0,0538га). 

 

    759 

 

 

52. 

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    в    м. Почаїв, вул.Волинська,26,  

гр.Нек В.Б. (0,1000га). 

 

 

  

   760 

 

 

53. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв  вул. Волинська , гр.Нек В.Б. (0,0753га). 

 

 

   

   761 



 

 

54. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,    господарських   будівель   і   споруд  в м. Почаїв, 

вул.Наливайка, 24,  гр. Ткач Н.С. ( 0,0820га). 

 

   

    762 

 

 

55. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв  вул. Шалівка, гр.Зінкевичу Р.В. (0,3530га). 

 

   

     763 

 

 

56. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв  вул. Шалівка, гр. Підгурській Н.В. (0,1315 га та 0,2215га). 

 

  

     764 

 

 

57. 

 

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    в    м. Почаїв, вул.Стефаника,12, 

гр.Немировському А.А. (0,0829га). 

 

   

     765 

 

 

 

58. 

 

 

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    в    м. Почаїв, вул.Сонячна,3 

гр.Горобець Г.Д. (0,1000га). 

 

       

    766 

 

 

59. 

 

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    в    м. Почаїв, вул.Волинська,11 , 

гр. Павлюк Р.П. (0,1000га). 

 

 

      767 

 

 

60. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

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

Фабрична,46 а гр. Гладуну І.О. (0,0500га). 

 

 

     768 

 

 

61. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  в м. Почаїв вул. Фабрична,  гр.Гладуну І.Ю. 

(0,2774га). 

 

    769 

 

 

62. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, 

вул.Волинська,49  гр. Генсіцькій З.І. (0,1000га). 

 

 

   770 



 

 

63. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, 

вул.Юридика,32   гр. Генсіцькій Л.І. (0,0300га). 

 

    

      771 

 

64. 

 

 

Про надання дозволу  на проведення експертно - грошової оцінки 

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

 

 

      772 

 

 

65. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення   земельної    ділянки  у    власність   для    ведення    

особистого селянського господарства  в м.Почаїв вул.І. Хворостецького,3а  

гр. Березюк В.С.  та скасування  рішення № 104 від 30.12.2015 р. на 

гр.Березюк Л.М. (0,1000га). 

 

  

      773 

 

 

 

66. 

 

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    в    м. Почаїв, вул.Плетянка, 57 а, 

гр.Грішиній Г.Л. (0,1000га). 

 

 

     774 

 

 

   67. 

 

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    в    м. Почаїв, вул.Гайова,18, 

гр.Козак С.І. (0,1000га). 

 

 

   

     775 

 

 

68. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, 

вул.Грушевського,21  гр.Пташкіну О.Л. (0,0700га). 

 

 

     

 

      776 

 

 

69. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, 

вул.Грушевського, 21а   гр.Купецькій В.О. (0,0600га). 

 

 

  

      777 

 

 

 

70. 

 

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  в м. Почаїв, вул. Березина,68 а, 

гр.Федчишин Н.М. (0,0819га). 

 

   

     778 



 

 

71. 

 

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  в м. Почаїв, вул.Верхня,7, 

гр.Ковальській Г.С. (0,1000га). 

 

 

   

     779 

 

 

   72. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. Почаїв, 

вул.Юридика,14   гр. Цеберській Т.М. (0,1000га). 

 

    

      780 

 

 

73. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  в м. Почаїв вул. Липова, гр. Медвідь Б.М. 

(0,24га). 

 

  

     781 

 

 

 

74. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  в м. Почаїв вул. Липова, гр. Книш Р.М.  

(0,1004 га). 

 

 

    

     782 

 

 

75. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  в м. Почаїв вул. Липова, гр.Книш Р.М. 

(0,0112га). 

 

     

      783 

 

76. 

 

Про  затвердження детального плану  території в м. Почаїв вул. Дружби 

гр. Сітко Г.І. (0,1737га). 

 

     784 

 

77. 

 

 

Про затвердження детального плану  території на будівництво житлового 

будинку по вул. Чайковського  в  м. Почаїв  гр. Голуб Р.М. (0,0600га). 

 

     785 

 

 

78. 

 

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  в м. Почаїв, вул. Ярослава 

Мудрого , 70   гр. Камінському М.Г. (0,1000га). 

 

    

     786 

 

 

79. 

 

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    в   м. Почаїв, вул. Квіткова,19 а ,  

гр. Батюх Н.П. (0,0764га). 

 

   

    787 



 

 

80. 

 

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    в   м. Почаїв, вул. Промислова,21 , 

гр. Шевчук М.Й. (0,0738га). 

 

 

    

     

    788 

 

 

 

 

81. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична,35, 

гр. Галаган Г.І. (0,0765 га). 

 

   

    789 

 

 

82. 

 

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  в    м. Почаїв,  вул. Грушевського,6 

 гр. Бережному Г.А. (0,1000га). 

 

     

   790 

 
 

Слухали: Про затвердження звіту «Про виконання міського бюджету за 2016 рік».  

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

 Вирішили:( Рішення № 711) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

 

Слухали:  Про   внесення   змін до  рішення сесії Почаївської міської ради № 660 від 23 

січня 2017 року «Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 431 від 07 

липня 2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік». 

Інформує: Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу. 

 Вирішили:( Рішення № 712) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – 1 

Не голосували - 2 

 

Слухали:  Про  затвердження місцевої Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади  на  2017 – 

2020 р.р.   

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

 Вирішили:( Рішення № 713 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про продовження дії Програми « Безпечне  місто 2016 -2017». 

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

 Вирішили:( Рішення № 714 ) 



Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  затвердження Програми    організації   громадських робіт на 2017 рік на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

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

 Вирішили:( Рішення № 715 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження Програми ремонту та реконструкції вулиць і доріг населених 

пунктів Почаївської міської об'єднаної  територіальної громади на 2017 – 2018 роки. 

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

 Вирішили:( Рішення №  716) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження  Програми  «Реконструкція   водопровідної   мережі в м. Почаїв 

на  2017 - 2018 роки». 

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

 Вирішили:( Рішення №  717) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження Програми «Розроблення містобудівної документації 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади». 

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

 Вирішили:( Рішення № 718 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про внесення змін до Положення про організацію харчування учнів у Почаївській 

ЗОШ I-III ступенів на 2017 рік. 

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

Вирішили:( Рішення № 719 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали: Про затвердження Програми будівництва та реконструкції електромереж та мереж 

зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2017-2018 роки. 

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



 Вирішили:( Рішення № 720 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  передачу доріг комунальної власності у с. Старий Тараж на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

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

 Вирішили:( Рішення № 721 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали: Про передачу транспортних засобів Почаївської міської ради на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

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

 Вирішили:( Рішення №  722) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  сплату   орендної   плати   по   договору оренди   нерухомого майна № 11 від  

01.04.2015 року. 

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

 Вирішили:( Рішення №  723) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про затвердження додатку № 8 до Статуту Почаївського комбінату комунальних 

підприємств. 

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

 Вирішили:( Рішення № 724 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 3 

 

Слухали:  Про  надання дозволу Почаївському міському будинку культури на передачу 

комунального майна на баланс підвідомчих установ Почаївської міської ради. 

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

 Вирішили:( Рішення № 725 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження правил благоустрою, санітарного утримання територій, 

забезпечення  чистоти і порядку Почаївської МОТГ. 



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

 Вирішили:( Рішення №  726) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про звернення до Президента України Порошенка Петра Олексійовича   

Прем’єр – міністра  України   Гройсмана   Володимира    Борисовича  

Голови Верховної ради  України Парубія Андрія Володимировича. 

Інформує: Паляниця Т.М. – депутат Почаївської  міської ради. 

 Вирішили:( Рішення № 727 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про погодження містобудівного розрахунку. 

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

 Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 7 

                                                Проти –  немає 

Утримались – 9 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про продовження дії договору найму (оренди) від 04.03. 2009 р. 

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

 Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 8 

                                                Проти –  1 

Утримались – 6 

Не голосували - 5 

 

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 в с. Старий Тараж, 

вул.Сонячна,48 , гр. Городинській А.П. (0,2500га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 728 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2500 га в с. Старий Тараж вул. Сонячнаа, 42  гр. Шилюку І.Й. 

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

 Вирішили:( Рішення №  729) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 



 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель   і   споруд в с. Старий Тараж, 

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

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

 Вирішили:( Рішення №  730) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

господарства в с.Старий Тараж , гр.Притолюк Н.І. (0,3904га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 731) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою   

щодо    встановлення   (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель і   споруд   в   

с. Старий Тараж  вул. Резніка, 37  гр. Рущинському В.Ф. (0,2500 га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 732) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок у   власність для    ведення    особистого    селянського   господарства    в 

с. Комарин,   гр. Фенюк Л.І. (0,2213 га  та 1,1566 га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 733) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в с.Комарин, гр.Сороці Ю.І. 

(0,5578га; 0,5268га ; 0,2938 га; 0,6004га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 734) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 



Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва  та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с. 

Старий Тараж, вул.Резніка,33, гр..Шилюку В.В.(0,2500 га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  735) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва  та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд на 

умовах оренди в с. Старий Тараж, вул.Резніка,33, гр.Шилюку В.В.(0,2500 га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 736) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку  господарських будівель та споруд  площею 0,2500 га  в 

с. Старий Тараж , вул. Вишнева, 7  гр. Кваснюк М.В.(0,2500га). 

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

 Вирішили:( Рішення №737 ) 

Результати голосування:  За – 15  

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою   

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і   споруд  в 

с. Комарин, вул. Зарічна, 46, гр. Узій Л.С. (0,2500га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 738 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2500 га в с. Старий Тараж вул. Вільшанки,5 гр. Олійник Д.Р. 

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

 Вирішили:( Рішення № 739) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 



 

 Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

ведення    особистого селянського господарства  площею    0,3695 га; 0,1864 га та 0,2640 га  в 

с. Старий Тараж,  гр. Олійник Д.Р.  

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

 Вирішили:( Рішення № 740 ) 

Результати голосування:  За – 15  

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Старий Тараж, 

вул. Вишнева ,45, гр.Семенюку С.О. (0,2500га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 741 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського     господарства     площею 1,1000 га    в     с. Старий   Тараж, вул. Вишнева,   

 гр. Семенюку  С.О. 

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

 Вирішили:( Рішення № 742 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 0,3461 га; 

0,0908га та 1,2905га в с. Комарин,   гр. Каняєв А.І.» 

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

 Вирішили:( Рішення № 743 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2500 га в с. Старий Тараж вул.Шкільна,8 , гр..Мотрунич О.Д. 

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

 Вирішили:( Рішення № 744 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 



 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки   у   власність   для    ведення    особистого селянського   господарства  в 

с. Старий Тараж    вул. Шкільна гр. Мотрунич О.Д. (0,4296 га).   

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

 Вирішили:( Рішення № 745) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 5 

Слухали:  Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ФО-П Мудрику В.В.  

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

 Вирішили:( Рішення №746 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення 18 сесії № 692 від 23.01.2017р. та рішення 11 сесії 

№501 від 16.09.2016 р. 

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

 Вирішили:( Рішення № 747 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв вул.Котляревського, 

гр.Смакоуз В.Ф. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 748) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв вул.Котляревського, 

гр.Смакоуз А.Ф. (0,1200 га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 749) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

Липова,30а, гр.Рожику О.І. (0,1000га). 



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

 Вирішили:( Рішення №  750) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

Остапа Вишні, 2 , гр.Рак Я.П. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №751 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,    господарських   будівель   і споруд  в 

м. Почаїв, вул.Вишнева,28 а   гр. Панчук Н.Г. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 752) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. 

Почаїв, вул.Вишнева,28  гр. Панчук Н.Г. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №753) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. 

Почаїв, вул. Злуки,26, гр.Барилко П.М. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №754 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв 

вул.Гоголя, гр.Дерень В.А. (0,1900га).  

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

 Вирішили:( Рішення № 755 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва   та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в 

м. Почаїв,    вул.Заньковецької ,15  гр. Максимлюку О.І. (0,0700га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 756) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою    

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

будівництва   та    обслуговування   житлового   будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, пров.Спортивний, 2а гр.Корчинському П.М. та гр.Обозовській Г.М. (0,1000 га). 

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

 Вирішили:( Рішення №757 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

І.Франка,6 гр.Плетюк В.О. та гр.Білінській Л.О. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 758 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про    затвердження    проекту     землеустрою    щодо   відведення земельної 

ділянки    у   власність   для   ведення    особистого селянського господарства в м. Почаїв  

вул. Чайковського , Шмигельській М.П. (0,0538га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 759 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 



 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул.Волинська,26,  гр.Нек В.Б. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  760) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв  вул. Волинська , 

гр.Нек В.Б. (0,0753га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  761) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,    господарських   будівель   і   споруд  в 

м. Почаїв, вул.Наливайка, 24, гр.Ткач Н.С. ( 0,0820га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 762) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв  вул. Шалівка, 

гр.Зінкевичу Р.В. (0,3530га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 763 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв  вул. Шалівка, гр. 

Підгурській Н.В. (0,1315 га та 0,2215га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 764) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 



 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул.Стефаника,12, гр.Немировському А.А. (0,0829га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  765) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул.Сонячна,3 гр.Горобець Г.Д. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  766) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул.Волинська,11 , гр. Павлюк Р.П. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 767) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. 

Почаїв, вул. Фабрична,46 а гр. Гладуну І.О. (0,0500га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 768) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв 

вул. Фабрична,  гр.Гладуну І.Ю. (0,2774га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 769) 

Результати голосування:  За – 16 



                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. 

Почаїв, вул.Волинська,49 гр.Генсіцькій З.І. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 770) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва   та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в 

м. Почаїв, вул.Юридика,32 гр.Генсіцькій Л.І. (0,0300га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  771) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу  на проведення експертно- грошової оцінки земельної  

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

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

Секретар міської ради Уйван В.Я. заявив про конфлікт інтересів у зв’язку із тим , що 

перебуває у родинних відносинах із гр.Уйваном Р.В., поскільки останній являється його 

сином. 

 Вирішили:( Рішення № 772) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – 1 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   

земельної    ділянки  у    власність   для    ведення    особистого селянського господарства  в 

м.Почаїв вул.І. Хворостецького,3а  гр. Березюк В.С.  та скасування  рішення № 104 від 

30.12.2015 р. на гр.Березюк Л.М. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 773 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 



Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул.Плетянка, 57 а, гр.Грішиній Г.Л. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  774) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул.Гайова,18, гр..Козак С.І. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 775 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. 

Почаїв, вул.Грушевського,21  гр.Пташкіну О.Л. (0,0700га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 776) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. 

Почаїв, вул.Грушевського,21а гр..Купецькій В.О. (0,0600га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 777 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

Березина,68 а, гр.Федчишин Н.М. (0,0819га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 778) 

Результати голосування:  За – 16 



                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул.Верхня,7, гр..Ковальській Г.С. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №779 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель   і споруд  в м. 

Почаїв, вул.Юридика,14 гр.Цеберській Т.М. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №780 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв 

вул. Липова, гр. Медвідь Б.М. (0,24га). 

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

 Вирішили:( Рішення №781 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв 

вул. Липова, гр. Книш Р.М.  

(0,1004 га). 

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

 Вирішили:( Рішення №  782) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв 

вул. Липова, гр.Книш Р.М. (0,0112га). 

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

 Вирішили:( Рішення №783 ) 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:     Про   затвердження    детального   плану    території   в м. Почаїв вул. Дружби 

гр. Сітко Г.І. (0,1737га). 

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

 Вирішили:( Рішення № 784 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження детального плану  території на будівництво житлового будинку 

по вул. Чайковського  в  м. Почаїв  гр. Голуб Р.М. (0,0600га). 

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

 Вирішили:( Рішення №785 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)    для   будівництва   та   

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

Ярослава Мудрого , 70   гр. Камінському М.Г. (0,1000га). 

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

 Вирішили:( Рішення №786 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для   будівництва   та   

обслуговування      житлового       будинку,       господарських       будівель     і    споруд    в   

м. Почаїв, вул. Квіткова,19 а ,  гр. Батюх Н.П. (0,0764га). 

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

 Вирішили:( Рішення №787 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для   будівництва   та   

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

вул. Промислова,21 , гр. Шевчук М.Й. (0,0738га). 

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

 Вирішили:( Рішення №788 ) 

Результати голосування:  За – 16 



                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва   та    обслуговування    житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Фабрична,35, гр. Галаган Г.І. (0,0765 га). 

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

Депутат міської ради Галаган С.С. заявив про конфлікт інтересів з гр.Галаган Г.І., поскільки 

остання являється дружиною його рідного брата.  

 Вирішили:( Рішення № 789) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

Утримались – 1 

Не голосували - 4 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

вул. Грушевського,6   гр. Бережному Г.А. 

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

 Вирішили:( Рішення № 790) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

Утримались – немає 

Не голосували - 4 

 

 

 

 

 

 

        Міський голова                                                              В.С. БОЙКО 

 

       Секретар міської ради                                                   В.Я. УЙВАН 
 

 
 

 

 

 


