
 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТОЇ  СЕСІЇ 

 

 

 

20.04.  2018  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури 

 

                                                                                                

Двадцять дев’яту сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 16 

                                                                                                Відсутні на сесії : 10                                               

                                                                                               (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

 

 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- начальник  фінансового відділу – Боцюк  О.І. 

- спеціаліст юридичного відділу - Бондар Г.В. 

- начальник    відділу    освіти    Почаївської  міської  ради  – 

Петровський О.Н. 

- начальник загального відділу – Прокопчук Д.Г. 

- спеціаліст земельного відділу – Олейнік М.Г.  

 

                                                                 

Засідання двадцять дев’ятої сесії    VII cкликання Почаївської    

міської      ради    розпочалося   о      10год. 27хв.,   а    закінчилося     о  

12 год. 10 хв. 

 



                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

 

1.  

 

   Про внесення змін  до міського бюджету на 2018 рік. 
 

   1245 

    

   

 

2.  

 

Про затвердження Програми щодо забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на території Почаївської міської 

об’єднаної  території  громади на 2018 – 2019 роки. 

 

 

   1246 

 

 

3.  

 

Про  передачу  майна  Затишанської ЗОШ  I ступеня  з 

балансу Почаївської  ЗОШ  I- III ступенів на баланс  відділу 

освіти Почаївської міської ради. 

 

   1247 

    

   

4.  

 

Про надання дозволу на розроблення  генерального плану 

с. Затишшя. 

 

   1248 

 

 

5.  

 

 

Про  розгляд колективного звернення жителів вулиць 

Кременецька та Винниченка. 

 

   1249 

    

 

 

6.  

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. Садова, 12, гр. Олейнік 

Світлані  Григорівні. 

 

  

 

   1250 

    

   

 

7.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,7838 га для ведення особистого 

селянського господарства ) площею 0,7838 га в с. Старий 

Тараж вул. Резніка, гр. Паляниці Володимиру 

Олексійовичу. 

 

    

 

   1251 

 

 

8.  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,8500 га в с. Комарин, вул. Польова, 

гр. Швецю Миколі Івановичу. 

 

  

   1252 

    

   

 

 

9.  

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 0,4686 га та 0,6200 га в с. Комарин  

вул. Польова, гр. Карпець Марині Омелянівні.  

 

 

    

   1253 

 



 

10.  
 

 

Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території під будівництво індивідуального 

житлового будинку в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 

площею 0,1918 га. 

 

  

   1254 

    

 

 

11.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у с. Комарин, вул. Зарічна, 2, гр. Сіморі 

Василині Антонівні. 

 

   

 
   1255 

 

    

   

 

12.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у с. Комарин, вул. Зарічна, 42, гр. Клепач 

Жанні Іванівні. 

 

  

 

    1256 

 

 

13.  
 

Про затвердження  проекту із землеустрою щодо 

відведення  у  власність земельних ділянок  площами 

0,4036 га, 0,1676 га, 0,3725 га в с. Комарин для ведення 

особистого селянського господарства гр. Пугачовій 

Катерині Антонівні. 

 

  

   1257 

    

   

14.  
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,7415 га в с. Старий 

Тараж, вул. Сонячна, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Сімчуку Володимиру Михайловичу. 

 

 
   1258 

 

 

15.  
 

Про затвердження  проекту із землеустрою щодо 

відведення у   власність    земельних  ділянок    площами 

0,1583  га,    0,7607 га,   0,3303 га,   0,6361 га, 0,1146 га   в   

с. Старий Тараж для ведення   особистого селянського 

господарства  гр. Сіморі Юлії Борисівні. 

 

   

   1259 

    

 

 

16.  

 
Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж 

земельної ділянки площею 241 м², що відводиться у 

власність шляхом   викупу гр. Олейник Юлії Миколаївні в 

с. Комарин. 

 

 

    

   1260 

    

   

 

17.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель     і   споруд    в    м. Почаїв,    вул. Молодіжна,  24 , 

 гр. Костюк Ользі Олександрівні. 

 

 

    

 

   1261 

 



 

 

 

18.  
 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 7а, гр. Ярому 

Олегу Петровичу. 

 

 

   

 
   1262 

    

   

19.  
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і  споруд   в  м. Почаїв, вул. Нижня, 5, гр. 

Рущинському    Анатолію   Миколайовичу. 

 

 

    

 
  1263 

 

 

20.  
 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 60, гр. Біланич 

Соломії Василівні. 

 

  

 
   1264 

    

 

 
21.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель    і   споруд    в    с. Затишшя,    вул. Зелена, 88,  гр. 

Дубовому   Василю   Степановичу. 

 

   

 
   1265 

    

   

 

 
22.  

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 3, гр. Скубію 

Олегу Григоровичу. 

 

   

 

    1266 

 

 

23.  
 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0259 га для ведення особистого 

селянського   господарства   в   м. Почаїв,  вул. Галицька, 

гр. Ярому Олегу Петровичу. 

 

     

   1267 

    



   

24.  
 
Про  надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Затишшя, вул. Зелена загальною площею 0,0588 га, з 

яких 0,0200 га за рахунок земель наданих у постійне 

користування та 0,0388 га за рахунок земель попереднього 

землекористувача, померлого Дубового Степана 

Сергійовича гр. Дубовому Василю Степановичу. 

 

    

 
   1268 

 

 

25.  
 

 
Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1716 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за 

рахунок земель попереднього землекористувача, померлого 

Дубового Степана Сергійовича, гр. Біланич Соломії 

Василівні. 

 

  

 

 

   1269 

    

 

 

26.  

 

Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної 

ділянки  площею 0,0230 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, по вул. 

Кременецька, 1в, без зміни загальної площі земельної 

ділянки гр. Шмигельському Степану Омельяновичу. 

 

    

 

   1270 

    

   

 

27.  

Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 

9,2 га в м. Почаїв по вул. Промислова, 5 (цільове 

призначення - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості) з 

виокремленням на 6 (шість) земельних ділянок: площею 

0,0732 га, площею 0,1659 га, площею0,0167 га, площею 

0,2211 га, площею 3,4239 га, площею 5,2992 га ТОВ 

«Пластик-М». 

 

  

 

 

   1271 

 

 

28.  
 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і    споруд   у    м. Почаїв,    вул. Варшавська, 26, 

гр. Вольській Валентині Радіонівні. 

 

 

 

    1272 

    

 

 

29.  

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо   встановлення (відновлення) меж   земельної ділянки 

в   натурі (на   місцевості) площею 0,0843 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель     і   споруд      у    м. Почаїв,    

вул. Гагаріна, 49,  гр. Проказюку Володимиру Івановичу. 

 

 

    

 

 

    1273 

  

 

    



   

 

30.  

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і    споруд  у   м. Почаїв, вул. Хворостецького, 32, 

гр. Сміх Ксенії Ігорівні. 

 

 

    

 
    1274 

 

 

31.  
 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і    споруд    у    м. Почаїв,   вул. Перемоги, 29,  

гр. Ковальському Сергію Федоровичу. 

 

  

 

   1275 

    

   

32.  
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Суворова, 20, гр. Сороці 

Зінаїді Антонівні. 

 

   

 
  1276 

 

 

33.  
 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Перемоги, 27, гр. Галяс 

Ользі Іванівні. 

 

 

 
  1277 

    

 

 

34.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо   встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки 

в  натурі  (на місцевості)  площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Козацька, 

5, гр. Киричуку Миколі Никифоровичу. 

 

   

 

  1278 

    

   

 

35.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0627 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Космонавтів, 10, гр. 

Зубкевич Галині Іванівні. 

 

   

 

   1279 

 

 

36.  
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0638 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 35, гр. Любі 

Галині Михайлівні. 

 

 

   1280 

    



 

37.  
Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, гр. Бідуну 

Мирославу Васильовичу. 

 

    

  1281 

 

 

38.  

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на   місцевості) площею   0,1791 га   у м. Почаїв, 

вул. Шалівка, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Онуку Олександру Олексійовичу. 

 

 

   1282 

 

 

 

 

39.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі  (на   місцевості)  площею  0,0530 га  у м. Почаїв, 

вул. Варшавська, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Вольській Валентині Радіонівні. 

 

 

 

   

   1283 

 

40.  
 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі  (на місцевості)  площею 0,2455 га  у    м. Почаїв, 

вул. Лісова, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Бідуну Мирославу Васильовичу. 

 

 

  

 

  1284 

    

    

41.  
 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1400 га у м. Почаїв, вул. 

Гоголя, для ведення особистого селянського господарства 

гр. Левченку Миколі Івановичу. 
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42.  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

у    власність   земельної   ділянки    площею  0,0359 га  в    

м. Почаїв вул. Липова для ведення особистого селянського 

господарства гр. Рожику Олександру Івановичу. 
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43.  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

у    власність   земельної    ділянки  площею    0,0412 га   в   

м. Почаїв вул. Волинська для ведення особистого 

селянського господарства гр. Гичці Галині Іванівні. 
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44.  

 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

у     власність  земельної      ділянки  площею 0,0500 га   в  

м. Почаїв вул. Волинська для ведення особистого 

селянського господарства гр. Генсіцькій Зої Іванівні. 
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45.  

 
Про  звернення  до  Верховної  Ради України. 
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За даний порядок   денний проголосували 

                                                За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

 

Слухали: Про внесення змін  до міського бюджету на 2018 рік. 

Інформує: Боцюк О.І. – начальник фінансового відділу Почаївської міської 

ради. 

Вирішили:( Рішення №1245  ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

Слухали: Про затвердження Програми щодо забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на території Почаївської міської об’єднаної  

території  громади на 2018 – 2019 роки. 

Інформує: Уйван В.Я. – секретар міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1246 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 
Слухали: Про  передачу  майна  Затишанської ЗОШ I  ступеня  з балансу 

Почаївської  ЗОШ  I- III ступенів на баланс  відділу освіти Почаївської міської 

ради. 

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

ради. 

Вирішили:( Рішення № 1247 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

Слухали: Про надання дозволу   на    розроблення   генерального   плану  

с. Затишшя. 

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

Вирішили:( Рішення №1248 ) 



Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

Слухали: Про  розгляд колективного звернення жителів вулиць Кременецька 

та  Винниченка. 

Інформує: Уйван В.Я. – секретар міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1249) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували –1 

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. Садова, 12, гр. Олейнік Світлані Григорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1250) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,7838 га для ведення особистого селянського 

господарства ) площею 0,7838 га в с. Старий Тараж вул. Резніка, гр. Паляниці 

Володимиру Олексійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1251) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували – 2 

 

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 

0,8500 га в с. Комарин, вул. Польова, гр. Швецю Миколі Івановичу. 

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



Вирішили:( Рішення № 1252  ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували – 1 

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 

0,4686 га та 0,6200 га в с. Комарин  вул. Польова, гр. Карпець Марині 

Омелянівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1253 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території під будівництво індивідуального житлового будинку в с. Старий 

Тараж, вул. Колгоспна, площею 0,1918 га. 

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

Вирішили:( Рішення №1254 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 
Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Комарин, вул. Зарічна, 2, гр. Сіморі 

Василині Антонівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1255) 

Результати голосування:  За –15  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Комарин, вул. Зарічна, 42, гр. Клепач 

Жанні Іванівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1256) 

 



 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 
Слухали: Про затвердження  проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність     земельних    ділянок  площами    0,4036 га,   0,1676 га,   0,3725 га в 

с. Комарин для ведення особистого селянського господарства гр. Пугачовій 

Катерині Антонівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1257) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7415 га в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 

для ведення особистого селянського господарства гр. Сімчуку Володимиру 

Михайловичу. Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1258) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 
Слухали: Про  затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1583 га, 0,7607 га, 0,3303 га, 0,6361 га, 

0,1146 га в с. Старий Тараж для ведення особистого селянського господарства 

гр. Сіморі Юлії Борисівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1259) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 
Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної 

ділянки площею 241 м², що відводиться у власність шляхом викупу гр. Олейник 

Юлії Миколаївні в с. Комарин. 

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

Вирішили:( Рішення №  1260) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,    господарських   будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, 

гр. Костюк Ользі Олександрівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1261) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку,   господарських    будівель  і    споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 7а, 

гр. Ярому Олегу Петровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1262) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку,    господарських   будівель   і споруд  в    м. Почаїв,  вул. Нижня, 5,   

гр. Рущинському Анатолію Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1263) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 60, 

 гр. Біланич Соломії Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1264 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 



                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 88, 

 гр. Дубовому Василю Степановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1265) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 3,  

гр. Скубію Олегу Григоровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1266 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0259 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, гр. Ярому 

Олегу Петровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1267) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена загальною площею 0,0588 га, з яких 

0,0200 га за рахунок земель наданих у постійне користування та 0,0388 га за 

рахунок земель попереднього землекористувача, померлого Дубового Степана 

Сергійовича гр. Дубовому Василю Степановичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1268) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1716 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок 

земель попереднього землекористувача, померлого Дубового Степана 

Сергійовича, гр. Біланич Соломії Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1269 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 
Слухали: Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки  

площею 0,0230 га для   будівництва    та    обслуговування   будівель торгівлі в 

м. Почаїв, по вул. Кременецька, 1в, без зміни загальної площі земельної ділянки 

гр. Шмигельському Степану Омельяновичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1270 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

Слухали: Про   надання   дозволу   на поділ земельної ділянки площею 9,2 га в 

м. Почаїв по вул. Промислова, 5 (цільове призначення - для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості) з виокремленням на 6 

(шість) земельних ділянок: площею 0,0732 га, площею 0,1659 га, площею 

0,0167 га, площею 0,2211 га, площею 3,4239 га, площею 5,2992 га ТОВ 

«Пластик-М». 

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

Вирішили:( Рішення № 1271 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Варшавська, 26, гр. Вольській 

Валентині Радіонівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1272) 

 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0843 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Гагаріна, 49, гр. Проказюку 

Володимиру Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1273) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Хворостецького, 32, гр. Сміх 

Ксенії Ігорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1274 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Перемоги, 29,  

гр. Ковальському Сергію Федоровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1275) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про   затвердження   технічної   документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Суворова, 20, гр. Сороці 

Зінаїді Антонівні. 



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

Вирішили:( Рішення №1276) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Перемоги, 27, гр. Галяс Ользі 

Іванівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1277) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Козацька, 5, гр. Киричуку 

Миколі Никифоровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1278 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0627 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Космонавтів, 10, гр. Зубкевич 

Галині Іванівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1279 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0638 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 35, гр. Любі Галині 

Михайлівні. 



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

Вирішили:( Рішення № 1280) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, гр. Бідуну 

Мирославу Васильовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1281 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1791 га у м. Почаїв, вул. Шалівка, для ведення особистого 

селянського господарства гр. Онуку Олександру Олексійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1282 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0530 га у м. Почаїв, вул. Варшавська, для ведення особистого 

селянського господарства гр. Вольській Валентині Радіонівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1283 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –1 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2455 га у м. Почаїв, вул. Лісова, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Бідуну Мирославу Васильовичу. 



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

Вирішили:( Рішення № 1284 ) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1400 га у м. Почаїв, вул. Гоголя, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Левченку Миколі Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1285) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0359 га в м. Почаїв вул. Липова для 

ведення особистого селянського господарства гр. Рожику Олександру 

Івановичу 

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

Вирішили:( Рішення № 1286 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0412 га в м. Почаїв вул. Волинська для 

ведення особистого селянського господарства гр. Гичці Галині Іванівні. 

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

Депутат Почаївської міської ради Гичка Г.І. оголосила про конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення №1287) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0500 га в м. Почаїв вул. Волинська для 

ведення особистого селянського господарства гр. Генсіцькій Зої Іванівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1288) 

 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про  звернення до  Верховної  Ради України. 

Інформує: Паляниця Т.М. – депутат Почаївської міської ради, голова постійної 

комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і 

етики. 

Вирішили:( Рішення № 1289) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                              В.С. БОЙКО 

 

    Секретар міської ради                                                    В.Я. УЙВАН 


