
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМОЇ СЕСІЇ

21.12. 2017 року м. Почаїв
вул. Ш евченка, 2 

М іський Будинок культури

Двадцять сьому сесію VII скликання П очаївської міської ради відкриває 
П очаївський міський голова Бойко В.С.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 22 
Відсутні на сесії : 4 
(список додається)

Кворум , необхідний для проведення сесії , є.

У  роботі сесії беруть участь :

- заступник міського голови -  М аксимчук С.В.
- заступник міського голови -  Чубик А.В.
- начальник відділу освіти П очаївської міської ради -  П етровський О.Н.
- начальник загального відділу -  П рокопчук Д.Г.
- начальник фінансового відділу -  Боцю к О.І.
- представник СБУ -  Кушнір В.М.
- спеціаліст земельного відділу -  Олейнік М.Г.
- спеціаліст земельного відділу -  Онук В.В.
- спеціаліст фінансового відділу -  К асаткіна О.П.

Засідання двадцять сьомої сесії VII скликання П очаївської міської ради 
розпочалося о 10 год 17 хв. , а закінчилося о 14 год. 15хв.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

1.
Про внесення змін до Регламенту Почаївської міської ради сьомого 
скликання. 1089

2.
Про затвердження Програми соціально -  економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 -  
2019 роки.

1090



3. Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського міського бюджету 
до Кременецького районного бюджету. 1091

4.
Про передачу коштів на видатки з оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету на галузь «Охорона здоров’я». 1092

5. Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Соціальний захист та соціальне 
обслуговування».

1093

6.
Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Соціальне забезпечення».

1094

7.
Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Освіта». 1095

8.
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 -  2018 
роки. 1096

9.

Про внесення змін до Цільової Програми організації свят та розвитку 
культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2017 -2018 роки. 1097

10.
Про внесення змін до Програми «Розвиток земельних відносин та 
раціональне використання земельних ресурсів на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2017 -2018 роки».

1098

11.
Про міський бюджет на 2018 рік.

1099

12.
Про затвердження структури, загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018 рік. 1100

13. Про оплату праці на 2018 рік. 1101

14. Про оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл Старий Тараж та 
Комарин на 2018 рік. 1102

15.

Про надання дозволу на передачу на умовах позички частини нежитлового 
приміщення адміністративної будівлі Почаївської міської ради у с. Старий 
Тараж. 1103

16.
Про затвердження переліку видів громадських робіт у 2018 році на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.
1104



17. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 7 -  ої сесії Почаївської 
міської ради шостого скликання від 20.06.2011року № 297.

Рішення не 
прийнято

18.
Про встановлення розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету 
Почаївської міської ради на 2018 рік. 1105

19.
Про затвердження Положення про порядок списання майна, що належить 
до комунальної власності Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади. 1106

20.
Про затвердження вартості гарячого харчування в закладах освіти 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 1107

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. Плетянка, 2а, 
гр. Трофимлюку Дмитру Іллічу.

1108

22.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0700 га в м. Почаїв, вул. Заньковецької, 15, 
гр. Максимлюку Олександру Івановичу.

1109

23.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Грушевського, 12, 
передати зем.ділянку гр. Мірецькому Сергію Васильовичу.

1110

24.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0700 га в м. Почаїв, вул. Гайова, 20, 
гр. Козаку Григорію Андрійовичу.

1111

25.
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0212 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Липова, гр. Книш Раїсі Марківні. 1112

26.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0485 га в 
м. Почаїв , вул. Монастирська, гр. Бойку Ігору Дмитровичу.

1113

27.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0306 га в 
м. Почаїв , вул. Молодіжна, гр. Романюку Борису Пилиповичу

1114

28.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0986 га в м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, 
гр. Яшкірєвій Марії Семенівні.

1115



29.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0789 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 11, 
гр. Шнайдруку Івану Вікторовичу.

1116

30.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,2205 га., 
0,1182 га в м. Почаїв по вул. Шкільна та площею 0,2508 в м. Почаїв по 
вул. Вишнева гр. Івлєвій Марфі Онисимівні.

1117

31.
Про затвердження детального плану території по зміні цільового 

призначення земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в землі для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій площею 0,3429 га в м. Почаїв 
вул. Шевченка, 15.

1118

32.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2500 га в с. Комарин, вул. Шевченка, 
30, гр. Фарині Ганні Олексіївні.

1119

33.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0782 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 29, 
гр. Сохацькому Валерію Петровичу.

1120

34.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0973 га в 
м. Почаїв , вул. Грушевського, гр. Бойку Ігору Дмитровичу.

1121

35.
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1004 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Липова, гр. Книшу Вадиму Григоровичу. 1122

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. Варшавська, 30, 
гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу

1123

37.
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. Квіткова, 5, гр. Онишків Світлані Миронівні.

1124

38.
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. Молодіжна, 54, 
гр. Романюку Борису Пилиповичу.

1125

39.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,3838 га в 
с. Комарин гр. Фарині Ганні Олексіївні.

1126



40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,5900 га в 
с. Комарин гр. Фарині Ганні Олексіївні.

1127

41.

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 0,0490 га в м. Почаїв, вул. Липова, 58, 
гр. Книш Раїсі Марківні.

1128

42.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0700 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 2а, 
гр. Бондару Святославу Васильовичу.

1129

43.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Волинська, 40, 
гр. Гичці Галині Іванівні.

1130

44.
Про затвердження 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. Липова гр. Бойку Ігореві Дмитровичу.

1131

45.
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 0,3074 га в с. Старий 
Тараж, гр. Вихованець Людмилі Михайлівні.

1132

46.
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 0,1013 га в м. Почаїв 
вул. Галицька, гр. Гаврилюк Ірині Петрівні.

1133

47.
Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення у власність ФО-П Жадан 
Ірині Володимирівні площею 30 м2 в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 3д. 1134

48.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, 
вул. Варшавська, 26 гр. Вольській Валентині Радіонівні.

1135

49.

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 0,0530 га в м. Почаїв вул. Варшавська, гр. Вольській Валентині 
Радіонівні.

1136



50.
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 0,1791 га в м. Почаїв вул. Шалівка , гр. Онуку Олександру 
Олексійовичу.

1137

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. Зарічна, 15 гр. Семенюк Людмилі Терентіївні.

1138

52.
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 0,0882 га в м. Почаїв, 
вул. Галицька, 23 гр. Гонтаруку Дмитру Йосиповичу.
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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 0,0658 га в м. Почаїв, 
вул. Толстого, 4 гр. Сіморі Олександру Омеляновичу.
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54.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0600 га в м. Почаїв, 
вул. Козацька, 5 гр. Киричук Миколі Никифоровичу.
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55.

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. Шкільна, 4, гр. Шатківській Анісії Федорівні.
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56.

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 0,0700 га в м. 
Почаїв вул. Перемоги, 27, гр. Галяс Ользі Іванівні.
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57.
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. Зарічна, 2, гр. Сіморі Василині Антонівні.

1144

58. Про внесення змін до рішення № 963 24 сесії від 18.08.2017р. 1145

59.
Про скасування рішення № 921 24 сесії від 18.08.2017р. 
гр.Білорус Н.І. 1146

60.
Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,3212 га в с. Старий Тараж гр. Білорусу 
Миколі Петровичу.

1147



61.
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 0,0700 га в 
м. Почаїв вул. Перемоги, 29, гр. Ковальському Сергію Федоровичу.
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62.

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,3535 га в с. Комарин, гр. Сіморі 
Василині Антонівні.
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63.
Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0544 га в м. Почаїв, вул. Шкільна, 
гр. Шатківській Анісії Федорівні.
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64.
Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,1594 га в м. Почаїв, вул. Бригадна, 
гр. Чорнобаю Володимиру Вікторовичу.
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65.

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 0,0885 га в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 90,гр. Козаку Василю 
Григоровичу.
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66.

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 0,2150 га в м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, гр. Огловій Надії 
Петрівні.
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67.
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 0,0600 га в м. Почаїв, 
вул. Чайковського, 7, гр. Семащук Людмилі Петрівні.
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68.

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 
Почаїв по вул. Фабрична, 20а, гр. Ільницькій Валентині Сергіївні.

1155

69.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування площею 0,0956 га в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська, 14а, гр. Чорнобаю Віктору Васильовичу в оренду 
терміном на 10 років без права викупу.
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70.

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 0,0300 га в м. Почаїв вул. Юридика, гр. Пудайло Миколі 
Миколайовичу.

1157



71.

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, 6а, гр. Пудайло Миколі Миколайовичу.
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72.

Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом 
викупу у 2018 році.
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За даний порядок денний проголосували :

Результати голосування: За -  23
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  немає

Слухали: Про внесення змін до Регламенту Почаївської міської ради сьомого скликання. 
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Виступив: Савенко А.Г. -  технічний директор ТзОВ «СОФТ- ЛІНК -Україна». 
Вирішили:( Рішення № 1089 )
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  немає

Слухали: Про затвердження Програми соціально -  економічного та культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 -  2019 роки.
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1090 )
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету.
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1091)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про передачу коштів на видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Охорона 
здоров’я».
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1092 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3



Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Соціальний захист та соціальне обслуговування».
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1093 )
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Соціальне забезпечення».
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1094)
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Освіта».
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1095 )
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2017 -  2018 роки.
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1096)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про внесення змін до Цільової Програми організації свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 -2018 роки. 
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1097)
Результати голосування: За -  18

Проти -  1
Утримались -  немає 
Не голосували -  4

Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток земельних відносин та раціональне 
використання земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017 -2018 роки».
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1098)
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1



Слухали: Про міський бюджет на 2018 рік.
Інформує: Боцюк О.І. -  начальник фінансового відділу Почаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення № 1099)
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про затвердження структури, загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018 рік.
Інформує: Касаткіна О.П. -  спеціаліст фінансового відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 1100)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про оплату праці на 2018 рік.
Інформує: Касаткіна О.П. -  спеціаліст фінансового відділу Почаївської міської ради. 
Почаївський міський голова -  Бойко В.С. і секретар міської ради Уйван В.Я. 
оголосили про конфлікт інтересів.
Вирішили:( Рішення № 1101 )
Результати голосування: За -20

Проти -  1
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл Старий Тараж та Комарин 
на 2018 рік.
Інформує: Касаткіна О.П. -  спеціаліст фінансового відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 1102 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про надання дозволу на передачу на умовах позички частини нежитлового 
приміщення адміністративної будівлі Почаївської міської ради у с. Старий Тараж.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1103 )
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  1

Слухали: Про затвердження переліку видів громадських робіт у 2018 році на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1104 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Не голосували -  3

Слухали: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 7 -  ої сесії Почаївської 
міської ради шостого скликання від 20.06.2011року № 297.
Інформує: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення не прийняте)
Результати голосування: За -  3

Проти -  7 
Утримались -  9 
Не голосували -  4

Слухали: Про встановлення розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету Почаївської 
міської ради на 2018 рік.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1105 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -4

Слухали: Про затвердження Положення про порядок списання майна, що належить до 
комунальної власності Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1106)
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  1

Слухали: Про затвердження вартості гарячого харчування в закладах освіти Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.
Інформує: Петровський О.Н. -  начальник відділу освіти Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 1107)
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  1

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. Плетянка, 2а, гр. Трофимлюку Дмитру Іллічу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1108 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0700 га в 
м. Почаїв, вул. Заньковецької, 15, гр. Максимлюку Олександру Івановичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1109)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в 
м. Почаїв, вул. Грушевського, 12, передати зем.ділянку гр. Мірецькому Сергію Васильовичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1110 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0700 га в м. Почаїв, вул. Гайова, 20, гр. Козаку Григорію Андрійовичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1111 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  4

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0212 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул. Липова, гр. Книш Раїсі Марківні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1112 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0485 га в м. Почаїв , вул. Монастирська, гр. Бойку Ігору 
Дмитровичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1113)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого



селянського господарства площею 0,0306 га в м. Почаїв , вул. Молодіжна, гр. Романюку 
Борису Пилиповичу
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1114)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0986 га в м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєвій Марії Семенівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1115 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0789 га 
в м. Почаїв, вул. Суворова, 11, гр. Шнайдруку Івану Вікторовичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1116 )
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 0,2205 га., 0,1182 га в м. Почаїв по вул. Шкільна та 
площею 0,2508 в м. Почаїв по вул. Вишнева гр. Івлєвій Марфі Онисимівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1117)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає
Утримались -  немає 
Не голосували -  4

Слухали: Про затвердження детального плану території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в землі для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 
0,3429 га в м. Почаїв вул. Шевченка, 15.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1118 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  2 
Не голосували -  4



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га в с. Комарин, вул. Шевченка, 30, гр. Фарині Ганні Олексіївні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1119 )
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0782 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 29, гр. Сохацькому Валерію Петровичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1120 )
Результати голосування: За -  23

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 0,0973 га в м. Почаїв , вул. Грушевського, гр. Бойку Ігору 
Дмитровичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1121 )
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  немає

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1004 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул. Липова, гр. Книшу Вадиму Григоровичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1122 )
Результати голосування: За -  23

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. Варшавська, 30, гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1123)
Результати голосування: За -  23

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. Квіткова, 5, гр. Онишків Світлані Миронівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1124)
Результати голосування: За -  23

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. Молодіжна, 54, гр. Романюку Борису Пилиповичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1125)
Результати голосування: За -  23

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 0,3838 га в с. Комарин гр. Фарині Ганні Олексіївні. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1126)
Результати голосування: За -  23

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 0,5900 га в с. Комарин гр. Фарині Г анні Олексіївні. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1127)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0490 га в м. Почаїв, вул. Липова, 58, гр. Книш Раїсі Марківні.
Вирішили:( Рішення № 1128)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0700 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 2а, гр. Бондару Святославу Васильовичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1129)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 40, гр. Гичці Галині Іванівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1130)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  3

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0500 га в м. Почаїв, вул. Липова гр. Бойку Ігореві 
Дмитровичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1131)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

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 0,3074 га в 
с. Старий Тараж, гр. Вихованець Людмилі Михайлівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1132 )
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

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 0,1013 га в 
м. Почаїв вул. Галицька, гр. Гаврилюк Ірині Петрівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1133 )
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2



Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність Жадан Ірині Володимирівні площею 30 
м2 в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 3д.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1134 )
Результати голосування: За -  23

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. Варшавська, 26 гр. Вольській Валентині Радіонівні. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1135)
Результати голосування: За -  22

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) для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,0530 га в м. Почаїв 
вул. Варшавська, гр. Вольській Валентині Радіонівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1136 )
Результати голосування: За -  22

Проти -  1
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 0,1791 га в м. Почаїв вул. Шалівка , 
гр. Онуку Олександру Олексійовичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1137 )
Результати голосування: За -  22

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 ) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,2500 га в с. Комарин, вул. Зарічна, 15 гр. Семенюк Людмилі Терентіївні. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1138)
Результати голосування: За -  23

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 0,0882 га в м. Почаїв, вул. Галицька, 23 гр. Гонтаруку Дмитру Йосиповичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1139)
Результати голосування: За -  23

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. Толстого, 4 гр. Сіморі Олександру Омеляновичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1140)
Результати голосування: За -  22

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 ) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,0600 га в м. Почаїв, вул. Козацька, 5 гр. Киричук Миколі Никифоровичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1141)
Результати голосування: За -  22

Проти -  1
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. Шкільна, 4, гр. Шатківській Анісії Федорівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1142)
Результати голосування: За -  23

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 0,0700 га в м. Почаїв вул. Перемоги, 27, гр. Галяс Ользі Іванівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1143)
Результати голосування: За -  23

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. Зарічна, 2, гр. Сіморі Василині Антонівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1144)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  немає

Слухали: Про внесення змін до рішення № 963 24 сесії від 18.08.2017р.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1145)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  немає

Слухали: Про скасування рішення № 921 24 сесії від 18.08.2017р.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1146 )
Результати голосування: За -  23

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 
0,3212 га в с. Старий Тараж гр. Білорусу Миколі Петровичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1147 )
Результати голосування: За -  23

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 0,0700 га в м. Почаїв вул. Перемоги, 29, гр. Ковальському Сергію Федоровичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1148 )
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,3535 га в с. Комарин, гр. Сіморі Василині Антонівні.



Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1149 )
Результати голосування: За -  23

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 
0,0544 га в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Шатківській Анісії Федорівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1150 )
Результати голосування: За -  23

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 0,1594 га в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Чорнобаю Володимиру Вікторовичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1151 )
Результати голосування: За -  22

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  1

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 0,0885 га в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 90,гр. Козаку Василю 
Григоровичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1152)
Результати голосування: За -  22

Проти -  1
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 0,2150 га в м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, гр. Огловій Надії 
Петрівні.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1153 )
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  2 
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 0,0600 га в м. Почаїв, вул. Чайковського, 7, гр. Семащук Людмилі Петрівні. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішилн:( Рішення №1154)
Результати голосування: За -  23

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом викупу для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості в м. Почаїв по вул. Фабрична, 20а, гр. Ільницькій Валентині Сергіївні. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Ріш ення №1155)
Результати голосування: За -  20

Проти -  1
У тримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ) для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування площею 0,0956 га в м. Почаїв. вул. Лосятинська, 14а, гр. Чорнобаю Віктору 
Васильовичу в оренду терміном на 10 років без права викупу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1156)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
У тримались -  1 
Не голосували -  З

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 0,0300 га в м. Почаїв вул. Юридика, 
гр. Пудайло Миколі Миколайовичу.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Депутат міської ради Пудайло М.М. оголосив про конфлікт інтересів.
Вирішили:( Рішення № 1157)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
У тримались -  немає 
Не голосували -  2

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, 6а, гр. Пудайло Миколі Миколайовичу. 
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Депутат міської ради Пудайло М.М. оголосив про конфлікт інтересів.



Вирішили:( Рішення № 1158 )
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом вику 
викупу у 2018 році.
Інформує: Олейнік М.Г. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1159)
Результати голосування: За -  14

Проти -  2 
Утримались -  2 
Не голосували -5

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН


