
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 
ДВАДЦЯТЬ  ШОСТОЇ  СЕСІЇ 

 

 

 
17.11.  2017  року                                                                                                          м. Почаїв    

                                                                                                                           вул. Шевченка, 2 

                                                                                                         Міський Будинок культури 

                                                                                                

Двадцять шосту  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. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

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

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

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

- начальник загального відділу – Прокопчук Д.Г. 

- начальник  фінансового відділу – Боцюк  О.І. 

-  представник СБУ. 

- експерт з  оцінки  комунального майна  – Маланюк  Г.П. 

- ФО – П – Петрик  В.В. 

- житель м Почаєва , вул. Волинська, 51  -  Боцюк І.І. 

- спеціаліст земельного відділу – Олейнік М.Г.  

 

                                                                 

Засідання двадцять шостої  сесії    VII cкликання Почаївської міської ради    

розпочалося   о 10. 12 год. , а закінчилося о  12 год. 58 хв. 

 

Депутат Почаївської міської ради Замковський М.В. вніс пропозицію 

включити до порядку денного сесії  першим питання «Про надання дозволу на 

приватизацію шляхом викупу частини нежитлового приміщення по вул.Банкова 

в  м. Почаїв ФО-П Петрику В.В.». За дану пропозицію проголосувало : 

 

                                 За – 17 

                                 Проти – 0 

                                 Утримались - 3 

 

 



                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

 

 

1.  

 

«Про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу частини 

нежитлового   приміщення по вул. Банкова в  м. Почаїв ФО-П 

Петрику В.В.». 

 

 

    1026 

   

2.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки в м. Почаїв  вул. Липова,4а площею 0,6780 га (дошкільний 

навчальний заклад). 

 

 

    1027 

 

3.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою  щодо  проведення робіт з інвентаризації  земельних 

ділянок  в м. Почаїв  вул. Липова,  площею 8,4411 га (кладовища). 

 

 

    1028 

 

4.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою  щодо проведення робіт з інвентаризації земельної 

ділянки в  м. Почаїв  вул. Возз’єднання,16 площею 0,0892 га 

(приміщення міської ради). 

 

 

    1029 

 

5.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної 

ділянки в м. Почаїв  вул. Шкільна, 37    площею 1,3214 га (очисні 

споруди). 

 

 

    1030 

 

6.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки в м. Почаїв  вул. Спортивна,      площею 1,4716 га (стадіон). 

 

 

    1031 

 

 

7.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації  земельної 

ділянки в м. Почаїв  вул. .Банкова, 1а    площею 0,1659 га ( історико - 

художній музей). 

 

 

    1032 

 

8.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою   щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки в с. Затишшя  вул. Зелена, 15д    площею 0,2905 га 

(загальноосвітня школа). 

 

 

    1033 

 

 

9.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення   особистого   селянського   господарства   

площею 0,0709 га в с. Комарин, вул. Зарічна гр. Кравець Тетяні 

Петрівні.   

 

 

    1034 

 
 

10.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Зарічна, 4, гр. Кравець Тетяні Петрівні .  

 

 

    1035 

 

 

11.  

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)   для   будівництва  та обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель    і    споруд площею  0,1000 га  в 

м. Почаїв, вул. Дорошенка, 5,  гр. Борис Людмилі Михайлівні.      

 

 

    1036 

 
 

12.  

  

 Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Вишнева, 41, гр. Цьолці М.М.   

 

 

    1037 



 

 

13.  

  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Колгоспна, 39, гр. Наклюцькому  І.О.   

 

 

 

    1038 

 

14.  
  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,7717 га в с. Ст.Тараж, вул. Колгоспна гр. Наклюцькому І.О.   

 

 

    1039 

 

 

15.  

 Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель  і споруд  площею  0,0773 га  в  м. Почаїв, 

вул. Наливайка, 43, гр. Притулі В.І.  

 

 

    1040 

 

16.  
 Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель  і споруд  площею  0,0807 га в м. Почаїв, 

вул. Сагайдачного , 2а, гр. Голубу С.М.   

 

 

    1041 

 

17.  
 Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Зарічна, 46, гр. Узій Л.С.  

 

 

    1042 

 

18.  
  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

площею  0,0401 га; 0,4397 га та 0,4312 га в с. Комарин, вул. Зарічна 

гр. Узій Л.С.      

 

 

    1043 

 

19.  
Про  затвердження  проекту із  землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,1120 га  для ведення 

особистого   селянського   господарства  в   м. Почаїв  вул. Липова, 

гр. Медведю Б.М.  

 

 

    1044 

 

 

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  площею  0,0300 га в м. Почаїв, 

вул. Юридика, 32, гр. Генсіцькій Л.І.  

 

 

    1045 

 

 

21.  

  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Волинська, 49, гр. Генсіцькій З.І.  

 

 

    1046 

 

22.  
    Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,0200 га в м. Почаїв, вул. Юридика гр. Генсіцькій  Л.І.  

 

 

 

    1047 

 

 

23.  

  Про  затвердження  проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,1400 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель та 

споруд  в м. Почаїв,  вул. Шалівка, гр. Присяжнюк В.Б.     

                           

 

 

    1048 



 

24.  
  Про  затвердження  проекту із  землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,1365 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  в м. Почаїв вул. Плетянка, гр. Єробкіній Н.І.  

 

 

 

    1049 

 

25.  
  Про  затвердження  проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0900 га  для ведення 

особистого   селянського    господарства в м. Почаїв вул. Вишнева, 

гр. Антощук Т.П.  

 

 

 

    1050 

 

 

26.  

   Про  затвердження детального плану території по зміні цільового 

призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського 

господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських  будівель   та   споруд     площею  0,1000 га 

в   м. Почаїв вул. Бригадна, гр. Топорович Г.Є. 

 

 

 

    1051 

 

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  площею 

0,1000 га  в  м. Почаїв, вул. Юридика, 36,   гр. Митрозі  Володимиру 

Івановичу. 

 

 

    1052 

 

 

28.  

 Про  надання дозволу   на   виготовлення   технічної    документації 

із    землеустрою    щодо  встановлення   (відновлення) меж земельної   

ділянки  в натурі (на місцевості)  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,0500  га  в  м. Почаїв вул. Юридика, 

гр.Митрозі В.І. 

    

 

 

    1053 

 

 

29.  

  Про  надання  дозволу  на   виготовлення   технічної  документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)   для   будівництва   та   

обслуговування     житлового  будинку,     господарських    будівель   

і    споруд    площею  0,1000  га   в   м. Почаїв, вул. Дорошенка, 16,  

гр. Колісник О.В. 

 

 

    1054 

 

30.  
  Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  для ведення особистого селянського 

господарства    площею   1,0400  га   в    с. Комарин,   вул. Польова, 

гр. Бондар Л.В. 

 

 

    1055 

 

31.  
 Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення   земельної   ділянки  у   власність   для ведення 

особистого селянського   господарства  площею   0,7900 га   в   

с.Комарин, вул. Польова, гр. Власюк Н.В.  

 

 

    1056 

 

32.  
  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)    для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських   будівель і споруд  площею 

0,2500 га в с. Комарин, вул. Польова, 57,   гр. Власюк Н.В. 

 

 

    1057 

 

 

33.  

  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 

0,0729 га в м. Почаїв, вул. Галицька, 13а,   гр. Зінькевичу  Я.П.  

 

 

 

    1058 



 

 

34.  

  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)    для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку, господарських будівель і споруд  площею 

0,1000 га  в  м. Почаїв, вул. Юридика, 38,   гр.Кравцю Г.М  

 

 

 

    1059 

 

35.  
 Про  надання   дозволу   на    виготовлення   технічної  документації 

із   землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки  в натурі (на  місцевості)  для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,1057 га   в м. Почаїв вул. 

Юридика,  гр. Кравцю Г.М.  

 

 

    1060 

 

36.  
  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

О.Вишні, 7, гр. Кружілко В.Д .  

 

 

    1061 

 

37.  
  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 

0,0687 га в м. Почаїв, вул. Тиха, 38,   гр. Якимчуку С.П. 

 

 

    1062 

 

38.  
  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 

0,0658 га в м. Почаїв, вул. Винниченка, 11,   гр. Музиці Ганні 

Микитівні. 

 

 

    1063 

 

39.      Про внесення змін  до  рішення 20 сесії № 556 від 31.10.2016р.  

Барановській А.І. 

 

 

    1064 

 

40.   Про   внесення   змін   до   рішення  25 сесії № 1008 від 12.10.2017р. 

Ботвінко П.М 

 

 

    1065 

 

41.  
  Про  надання   дозволу   на    виготовлення   проекту  із  

землеустрою   щодо   відведення земельної   ділянки  у   власність  

для   ведення  особистого   селянського   господарства  площею 

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

 

 

    1066 

 

42.  
  Про  надання  дозволу  на   виготовлення   проекту   із    

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 

ведення особистого   селянського   господарства  площею  0,0989 га   

в   м. Почаїв гр. Онук Л.А.  

 

 

    1067 

 

43.  
  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 

0,0800 га  в  м. Почаїв, вул. Крушельницької, 21,   гр. Бойко М.В. 

 

 

    1068 

 

 

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  площею 

0,0304 га в м. Почаїв, вул. Спортивнаа, 2/2,   гр. Чорномаз  М.В.  

 

 

 

    1069 



 

 

45.  

   Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель  і споруд  площею  0,0807 га  в м. Почаїв, 

вул. Спортивна, 43 ( передати  зем.  ділянку   площею   0,0807 га    в 

м. Почаїв, вул. Спортивна, 43 гр. Онищук С.М. ). 

 

 

    1070 

 

46.  
 Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського   господарства   площею  0,5515 га  в с. Старий Тараж   

гр. Березію С.А.  

 

 

    1071 

 

 

47.  

  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель  і   споруд площею  0,0658га  в м. Почаїв, 

вул. Макаренка , 3 гр. Личовій Наталії  Леонідівні.  

 

 

    1072 

 

 

48.  

  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,0102 га в м. Почаїв, вул. Дорошенка, гр. Борис Людмилі  

Михайлівні. 

 

 

    1073 

 

 

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    площею    

0,1000 га  в   м. Почаїв, вул. І. Хворостецького, 32,   гр. Сміх К.І. 

 

 

 

    1074 

 

50.  
 Про  надання дозволу на   виготовлення   проекту   землеустрою 

щодо   відведення   земельної ділянки    у   власність  для   ведення 

особистого     селянського    господарства    площею 0,0675  га     в    

м. Почаїв вул. І.Хворостецького, гр. Сміх К.І. 

 

 

    1075 

 

51.  
 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. Комарин, вул. Польова, 27,   гр. Мельнику С.М. 

 

 

    1076 

 

52.  
     Про  надання дозволу   на    виготовлення   проекту  із 

землеустрою щодо відведення земельної    ділянки   у     власність  

для ведення особистого селянського господарства  площею 2,0000 га 

в с. Комарин, вул. Польова гр. Мельнику  С.М.  

 

 

    1077 

 

53.  
  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 

0,0274 га в м. Почаїв, вул. Спортивнаа, 2/1,   гр. Яцків І.М.; Яцків І.Я 

та Юрковець О.І. 

 

 

    1078 

 

54.  
 Про  надання    дозволу  на   розроблення  детального  плану  

забудови    території    щодо   зміни    цільового  призначення  власної 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних  і допоміжних  будівель та споруд підприємств  переробної  

машинобудівної     та   іншої   промисловості  в землі для будівництва  

та  обслуговування  житлового   будинку,  господарських   будівель  і 

споруд   площею 0,1512 га    в м. Почаїв,     вул. Радивилівська 20 а,  

гр. Нечаю І.Є.   

 

 

    1079 



 

 

 

55.  
    

  

  

Про  надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення  власної земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  в землі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель і споруд  площею 0,0900 га  в м. Почаїв,  

вул. Радивилівська,  гр. Нечай Л.В 

 

 

     

    1080 

 

 

56.  

 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до  

Кременецького районного бюджету на галузь «Охорона здоров’я». 

 

 

 

    1081 

 

 

 

57.  

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету №193 від 11 жовтня 

2017 року. 

 

 

    1082 

 

 

58.  
 

Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 

 

 

    1083 

 

59.  
 

Про уповноваження міського голови щодо затвердження та внесення 

змін до складу тендерного комітету. 

 

 

    1084 

 

 

  60. 

 

Про створення юридичної особи «Відділ освіти Почаївської міської 

ради». 

 

    1085 

 

  61. 

 

Про створення  комунального закладу «Публічна бібліотека» 

Почаївської міської ради Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

    1086 

 

  62. 

 

Про організацію цивільного захисту в Почаївській міській об’єднаній 

територіальній громаді. 

 

 

    1087 

 

  63. 

 

Про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна від 

01.12.2016 р. 

 

    1088 

 

Слухали:  «Про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу частини нежитлового   

приміщення по вул. Банкова в  м. Почаїв ФО-П Петрику В.В.». 
Інформує: Замковський М.В. – депутат Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1026 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – 3 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в м. Почаїв  вул. Липова,4а 

площею 0,6780 га (дошкільний навчальний заклад). 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1027 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 



       Утримались – немає 

       Не голосували - немає 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою  

щодо  проведення робіт з інвентаризації  земельних ділянок  в м. Почаїв  вул. Липова,  

площею 8,4411 га (кладовища).  
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1028) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою  

щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки в  м.Почаїв  вул.Возз’єднання,16 

площею 0,0892 га (приміщення міської ради). 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1029 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки в м.Почаїв  вул. Шкільна, 37    

площею 1,3214 га (очисні споруди).   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1030) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в м.Почаїв  вул.Спортивна,      

площею 1,4716 га (стадіон). 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1031 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення робіт з інвентаризації  земельної ділянки в м.Почаїв  вул.Банкова, 1а    

площею 0,1659 га ( історико - художній музей). 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1032) 

Результати голосування:  За – 20 



                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою   

щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в с. Затишшя  вул. Зелена, 15д    

площею 0,2905 га (загальноосвітня школа). 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1033 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського   господарства   площею 0,0709 га в с. Комарин, вул. Зарічна гр. Кравець Тетяні 

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

Вирішили:( Рішення № 1034) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

с. Комарин, вул. Зарічна, 4, гр. Кравець Тетяні Петрівні . 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1035 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель    і    споруд площею  0,1000 га  

в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 5,  гр. Борис Людмилі Михайлівні.      
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1036 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

 



Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Ст.Тараж, вул. Вишнева, 41, гр. Цьолці М.М.   

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

Вирішили:( Рішення №  1037) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку,   господарських    будівель і споруд площею  0,2500 га  

в с. Ст.Тараж, вул. Колгоспна, 39, гр. Наклюцькому  І.О.   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1038 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:    Про затвердження  технічної   документації  із землеустрою щодо 

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

ведення   особистого    селянського   господарства  площею   0,7717 га   в   с. Ст. Тараж,  

вул. Колгоспна гр. Наклюцькому І.О. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1039) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - немає 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд  площею  0,0773 га  в  

м. Почаїв, вул. Наливайка, 43, гр. Притулі В.І. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1040) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель  і споруд  площею  0,0807 га в 

м. Почаїв, вул. Сагайдачного , 2а, гр. Голубу С.М.   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1041) 



Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

с. Комарин, вул. Зарічна, 46, гр. Узій Л.С.   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1042 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства площею  0,0401 га; 0,4397 га та 0,4312 га в с. Комарин, вул. 

Зарічна гр. Узій Л.С.      
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1043 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  затвердження  проекту із  землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  площею 0,1120 га  для ведення особистого   селянського   господарства  в   

м. Почаїв  вул. Липова, гр. Медведю Б.М. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1044 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель   і споруд  площею  0,0300 га в 

м. Почаїв, вул. Юридика, 32, гр. Генсіцькій Л.І. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1045 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 



Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд   площею  0,1000 га  в 

м. Почаїв, вул. Волинська, 49, гр. Генсіцькій З.І.   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1046 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства площею 0,0200 га в м. Почаїв, вул. Юридика гр. Генсіцькій  Л.І.   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1047) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  затвердження  проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  площею 0,1400 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель та споруд  в м. Почаїв,  вул. Шалівка, гр. Присяжнюк В.Б.     
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1048 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  затвердження  проекту із  землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  площею 0,1365 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  в м. Почаїв вул. Плетянка, гр. Єробкіній Н.І. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1049 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  затвердження  проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  площею 0,0900 га  для ведення особистого   селянського    господарства в 

м. Почаїв вул. Вишнева, гр. Антощук Т.П. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1050) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 



       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  затвердження детального плану території по зміні цільового призначення 

земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства під землі для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,   господарських  будівель   та   споруд     площею  

0,1000 га в   м. Почаїв вул. Бригадна, гр. Топорович Г.Є. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1051 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га  в  м. Почаїв, вул. Юридика, 36,   гр. Митрозі  Володимиру Івановичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1052 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання дозволу   на   виготовлення   технічної    документації із    

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

місцевості)  для   ведення   особистого   селянського   господарства  площею 0,0500  га    в    

м. Почаїв вул. Юридика, гр.Митрозі В.І. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1053 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання  дозволу  на   виготовлення   технічної  документації  із 

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

місцевості)   для   будівництва    та   обслуговування     житлового  будинку,     господарських    

будівель    і    споруд    площею  0,1000  га   в   м. Почаїв,     вул. Дорошенка, 16,     

 гр. Колісник О.В. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1054 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 



Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

ведення особистого селянського господарства    площею   1,0400  га   в    с. Комарин,   вул. 

Польова, гр. Бондар Л.В. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1055 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення   

земельної   ділянки  у   власність   для ведення особистого селянського   господарства  

площею   0,7900 га   в   с.Комарин, вул. Польова, гр. Власюк Н.В. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1056 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає  

 

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. Комарин, вул. Польова, 57,   гр. Власюк Н.В. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1057 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

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 0,0729 га в м. Почаїв, вул. Галицька, 13а,   гр. Зінькевичу  Я.П. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1058 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га  в  м. Почаїв, вул. Юридика, 38,   гр. Кравцю Г.М 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1059) 



Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання   дозволу   на    виготовлення   технічної  документації із   

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

місцевості)  для   ведення    особистого    селянського    господарства   площею 0,1057 га   в 

м. Почаїв вул. Юридика,  гр. Кравцю Г.М. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1060) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд площею  0,1000 га  в 

м. Почаїв, вул. О.Вишні, 7, гр. Кружілко В.Д . 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1061 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

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 0,0687 га в м. Почаїв, вул. Тиха, 38,   гр. Якимчуку С.П. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1062 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

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 0,0658 га в м. Почаїв, вул. Винниченка, 11,   гр. Музиці Ганні Микитівні. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1063 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - немає 



Слухали:  Про    внесення   змін  до  рішення    20 сесії № 556 від 31.10.2016р.  

Барановській А.І. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1064 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - немає 

Слухали:  Про   внесення   змін   до   рішення  25 сесії № 1008 від 12.10.2017р.  

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

Вирішили:( Рішення № 1065) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання   дозволу   на    виготовлення   проекту  із  землеустрою   щодо   

відведення земельної   ділянки  у   власність  для   ведення  особистого   селянського   

господарства  площею 0,4658 га в с. Затишшя, вул. Зелена  гр. Ботвінко П.М . 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1066 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - немає 

Слухали:  Про  надання  дозволу  на   виготовлення   проекту   із    землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого   селянського   

господарства  площею  0,0989 га   в   м. Почаїв гр. Онук Л.А. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1067) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

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 0,0800 га  в  м. Почаїв, вул. Крушельницької, 21,   гр. Бойко М.В. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

                     Почаївський міський голова Бойко В.С. оголосив про конфлікт  

                     інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1068) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – 1 

       Не голосували – немає 



 

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 0,0304 га в м. Почаїв, вул. Спортивнаа, 2/2,   гр. Чорномаз  М.В. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1069 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

  

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і споруд  площею  0,0807 га  в 

м. Почаїв, вул. Спортивна, 43 ( передати  зем.  ділянку   площею   0,0807 га    в м. Почаїв, вул. 

Спортивна, 43 гр. Онищук С.М. ). 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1070 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського   господарства   площею  

0,5515 га  в с. Старий Тараж   гр. Березію С.А. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1071 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:    Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель  і   споруд площею  0,0658га  в 

м. Почаїв, вул. Макаренка , 3 гр. Личовій Наталії  Леонідівні. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1072) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства площею 0,0102 га в м. Почаїв, вул. Дорошенка, гр. Борис Людмилі  

Михайлівні. 



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

Вирішили:( Рішення № 1073) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і   споруд    

площею    0,1000 га  в   м. Почаїв, вул. І. Хворостецького, 32,   гр. Сміх К.І. 

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

Вирішили:( Рішення №1074 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали: Про  надання дозволу на   виготовлення   проекту   землеустрою щодо   

відведення   земельної ділянки    у   власність  для   ведення особистого     селянського    

господарства    площею 0,0675  га     в    м. Почаїв вул. І.Хворостецького, гр. Сміх К.І.   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1075 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

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. Комарин, вул. Польова, 27,   гр. Мельнику С.М. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1076 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання дозволу   на    виготовлення   проекту  із землеустрою щодо 

відведення земельної    ділянки   у     власність  для ведення особистого селянського 

господарства  площею 2,0000 га в с. Комарин, вул. Польова гр. Мельнику  С.М. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1077 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 



 

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   0,0274 га   в   м. Почаїв, вул. Спортивнаа, 2/1,   гр. Яцків І.М.; Яцків І.Я   та 

 Юрковець О.І. 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1078 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали: Про  надання    дозволу  на   розроблення  детального  плану  забудови    

території    щодо   зміни    цільового  призначення  власної земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних  будівель та споруд підприємств  

переробної  машинобудівної     та   іншої   промисловості  в землі для будівництва  та  

обслуговування  житлового   будинку,  господарських   будівель  і споруд   площею 0,1512 га    

в м. Почаїв,     вул. Радивилівська 20 а,  гр. Нечаю І.Є.   
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1079) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на розроблення детального плану забудови території 

щодо зміни цільового призначення  власної земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель і  споруд  площею 0,0900 га  в м. Почаїв,  вул. Радивилівська,   

гр. Нечай Л.В 
Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1080) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до  Кременецького 

районного бюджету на галузь «Охорона здоров’я». 

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

Вирішили:( Рішення №1081) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про затвердження рішення виконавчого комітету №193 від 11 жовтня 2017 

року. 



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

Вирішили:( Рішення №1082 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 
Інформує: Боцюк О.І. – начальник фінансового відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1083) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували - немає 

Слухали:  Про уповноваження міського голови щодо затвердження та внесення змін до 

складу тендерного комітету. 

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

Вирішили:( Рішення №1084 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  1 

       Утримались – 2 

       Не голосували – немає 

 

Слухали:  Про створення юридичної особи «Відділ освіти Почаївської міської ради». 

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

Вирішили:( Рішення № 1085 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 1 

 

Слухали:  Про створення  комунального закладу «Публічна бібліотека» Почаївської 

міської ради Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

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

Вирішили:( Рішення №1086 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

       Утримались – немає 

       Не голосували – 1 

 

Слухали:  Про організацію цивільного захисту в Почаївській міській об’єднаній 

територіальній громаді. 

Інформує: Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

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

Вирішили:( Рішення № 1087) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 



      

       Утримались – немає 

       Не голосували - немає 

Слухали:  Про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016 р. 

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

Вирішили:( Рішення № 1088) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти – 3 

       Утримались – 3 

       Не голосували – немає 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                              В.С. БОЙКО 
 

    

 

    Секретар міської ради                                                   В.Я. УЙВАН 

 

 


