
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ДЕСЯТОЇ СЕСІЇ

20.07. 2016 року м. Почаїв
(міський Будинок культури)

Десяту сесію VII скликання Почаївської міської ради відкриває Почаївський 
міський голова Бойко В.С.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 18 
Відсутні на сесії : 8 

(список додається)

Кворум , необхідний для проведення сесії, є.

У роботі сесії беруть участь :

Голова Кременецької РДА -  Сімчук С.Р.
Голова Кременецької районної ради -  Стефанський В.А. 
заступник міського голови -  Максимчук С.В. 
засту пник міського голови -  Чубик А.В. 
юрисконсульт - Новаковська І.Ю.
в. о. старости сіл Старий Тараж ,Комарин - Наклюцька Ю.М.

- директор Почаївської ЗОНІ І-ІІІст. -  Кухаревич В.О.
- директор Старотаразької ЗОНІ І- Пет.- Курач С.Й.
- директор Почаївської ЗОНІ І ст. -  Голуб Т.І. 

головний бухгалтер міської ради -  Боцюк О.І. 
начальник земельного відділу -  Козачевська О.В.

Засідання десятої сесію VII скликання Почаївської міської ради розпочалося 
о 10.00 год , а закінчилося о 12 год.40 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження угоди про передачу, приймання видатків іншої субвенції з 
Кременецького районного бюджету до Почаївського міського бюджету.

437

2. Про передачу коштів з міського бюджету. 438

3. Про делегування районному відділу освіти функцій в галузі освіти. 439

4. Про затвердження Програми «Безпечне місто 2016 -  2017». 440



5. Про проведення інвентаризації доріг комунальної власності та визначення їх 
вартості в с. Ст. Тараж та с. Комарин.

441

6 . Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 442

7. Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 435 від 
07.07.2016р. «Про затвердження проектно -  кошторисної документації 
«Реконструкція очисних споруд м. Почаїв. Тернопільської області».

443

8. Про внесення доповнень до Регламенту Почаївської міської ради сьомого 
скликання.

444

9. Про звернення щодо встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на 
житлово -  комунальні послуги та можливості зниження цін на оплату 
тарифів.

445

10. Про підтримку рішення Тернопільської обласної ради від 31.05.2016 року 
№234 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента 
України Порошенка П.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо необґрунтованості тарифної політики для населення України».

446

11. Про визначення опорної школи та її філій в Почаївській міській об’єднаній 
територіальній громаді.

447

12.

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 у спільну сумісну власність в 
м. Почаїв . вул.І.Франка,6 гр.Плетюк В.О. та гр.Білінській Л.О. (0,1000га).

448

13.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с. Затишшя, вул.Зелена,30 гр. Королюку І.А. (0.1000га).

449

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с. Затишшя, вул.Зелена,30 гр. Королюку І.А.(0,2508га).

450

15.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв , вул. 
І.Хворостецького,34-а гр. Вінцковському Г.М. (0,1000га).

451

16.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м.Почаїв , вул.Кременецька,78-а гр. Сіморі І.С. (0.1000га).

452



17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м.Почаїв, вул.Шкільна,53 гр.Оскалюку І.Г. (0,1000га).

453

18.
Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території в 
м.Почаїв, вул. Чайковського гр. Голубу Р.М. (0.0600га).

454

19.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №210 від 
23.02.2016 року на ім'я Сімори І.С. (0,8600га).

455

20.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в оренду в м. Почаїв , 
вул.Грушевського, 1 гр.Фрунзі А.М. (0,1000га).

456

21.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул.Шевченка,68 
гр.Димніч І.В. (0,1000га).

457

22.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка.88 
гр. Просяній А.М. (0,0900га).

458

23.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 27 гр. Онук Л.А. (0,1000га).

459

24.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 6 0 - а  гр.Шаповалу О.І. (0,1000га).

460

25.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м.Почаїв, вул.Дружби,32 гр.Кравець В.Ф. та Гоппе В.Б. 
(0,0760га).

461



26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м.Почаїв. вул.Березина,58-а гр. Савчук О.Б. (0,0600га).

462

27. Про внесення змін в назву рішення сесії Почаївської міської ради № 312 від 
12.04.2016 року на ім’я Притули С.А.

463

28.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Л.Українки,9 
гр. Невірковцю П.А. (0,1000га).

464

29.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв , вул. Шевченка гр. Бойку М.О. 
(0,2054 га).

465

ЗО.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв. вул. Шевченка,68 гр. Гуцало С.М. та гр. 
Гуцало А.О. (0,0972га).

466

31.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв. вул.Сонячна,15 гр. Шевчук Н.Я. (0,1000га).

467

32.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м.Почаїв, вул.Дружби,20 гр. Головач Г.О. (0,0730га).

468

33.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка,3 
гр. Фасолько Л.Ф. ( 0.0658га).

469

34.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в с. Ст. Тараж, вул. 
Молодіжна, 21 гр. Буц В.І. (0,2500га).

470



35.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Лосятинська,50 гр. Майстровенко Н.З. (0,1000га).

471

36.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в оренду м. Почаїв, вул. 
СувороваД1 гр. Шнайдрук В.І. (0,0789га).

472

37.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Котляревського,1 
гр. Смакоуз Ф.Д. (0,1000га).

473

38.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. 
вул. Котляревського, гр. Смакоуз Ф.Д. (0,1700 га).

474

39.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Котляревського,3 
гр. Смакоуз В.Ф.(0,1000га).

475

40. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 
садівництва в м.Почаїв, вул.Котляревського, гр.Смакоуз В.Ф. (0.1000га).

476

41.

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 
садівництва в м.Почаїв вул.Котляревського гр.Смакоуз А.Ф. за рахунок 
попереднього землекористувача Смакоуз Ф.Д. (0,1200 га).

477

Слухали: Про затвердження угоди про передачу, приймання видатків іншої субвенції з 
Кременецького районного бюджету до Почаївського міського бюджету.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Віірішилп:( Рішення № 437 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про передачу коштів з міського бюджету.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.



Віірішнли:( Рішення № 438 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про делегування районному відділу освіти функцій в галузі освіти.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Впрішнли:( Рішення № 439 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Програми «Безпечне місто 2016 -  2017».
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішплп:( Рішення № 440 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про проведення інвентаризації доріг комунальної власності та визначення їх 
вартості в с. Ст. Тараж та с. Комарин.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Впрішнли:( Рішення № 441)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідає: Боцюк О.І. -  головний бухгалтер Почаївської міської ради.
Впрішііли:( Рішення № 442)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 435 від
07.07.2016р. «Про затвердження проектно -  кошторисної документації «Реконструкція 
очисних споруд м. Почаїв, Тернопільської області».
Доповідає: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Впрішпли:( Рішення № 443)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення доповнень до Регламенту Почаївської міської ради сьомого
скликання.
Доповідає: У Йван В.Я. -  секретар міської ради.
Вирішили:! Рішення № 444)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про звернення щодо встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на 
житлово -  комунальні послуги та можливості зниження цін на оплату тарифів.



Доповідає: Бойко В.С. -  міський голова.
Віірішили:( Рішення № 445)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про підтримку рішення Тернопільської обласної ради від 31.05.2016 року №234 
«Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України 
Порошенка П.О., Верховної Ради України. Кабінету Міністрів України щодо 
необгрунтованості тарифної політики для населення України».
Доповідає: Бойко В.С. -  міський голова.
Вирішнли:( Рішення № 446 )
Результати голосування: За -  19

Проти— немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про визначення опорної школи та її філій в Почаївській міській об'єднаній
територіальній громаді.
Доповідає: Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішпли:( Рішення № 447)
Результати голосування: За -  15

Проти -  З 
Утримались -  0 
Не голосував - 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 у спільну сумісну власність в м. Почаїв , вул.І.Франка,6 гр.Плетюк В.О. та 
гр.Білінській Л.О. (0.1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 448)
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Затишшя. 
вул.Зелена.ЗО гр. Королюку І.А. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 449)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. 
Затишшя, вул.Зелена,30 гр. Королюку І.А.(0,2508га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 450 )
Результати голосування: За -  19



Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв , вул. І.Хворостецького,34-а гр. Вінцковському Г.М. (0,1000га). 
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішііли:( Рішення № 451)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження -технічної документації із землеустрою щодо
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
м.Почаїв . вул.Кременецька,78-а гр. Сіморі І.С. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 452)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
м.Почаїв, вул.Шкільна,53 гр.Оскалюку І.Г. (0.1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 453 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території в
м.Почаїв, вул. Чайковського гр. Голубу Р.М. (0,0600га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішнли:( Рішення № 454)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради №210 від 23.02.2016 
року на ім'я Сімори І.С. (0,8600га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 455 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в оренду в м. Почаїв , вул.Грушевського, 1 гр.Фрунзі А.М. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.



Вирішили:( Рішення № 456)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м.Почаїв, вул.Шевченка,68 гр.Димніч І.В. (0.1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 457)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв. вул. Шевченка,88 гр. Просяній А.М. (0.0900га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 458 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв, вул. Старотаразька. 27 гр. Онук Л.А. (0.1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 459)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська. 
6 0 - а  гр.Шаповалу О.І. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.

Депутат Шаповал МЛ. заявила про конфлікт інтересів в зв ’язку із тим, що 
перебуває в родинних відносинах із гр. Шаповал О.І.
Вирішили:! Рішення № 460)
Результати голосування: З а— 19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
м.Почаїв. вул.Дружби,32 гр.Кравець В.Ф. та Гопне В.Б. (0.0760га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 461 )



Результати голосування: За -  19
Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
м.Почаїв, вул.Березина,58-а гр. Савчук О.Б. (0,0600га).
Інформує: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 462)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в назву рішення сесії Почаївської міської ради № 312 від 
12.04.2016 року на ім'я Притули С.А.
Інформує: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 463 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв, вул. Л.Українки.9 гр. Невірковцю П.А. (0.1000га).
Інформує: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Секретар міської ради В.Я. Уйван оголосив про конфлікт інтересів з приводу участі у 
прийнятті вищевказаного рішення у зв'язку із тим , що він перебуває у родинних відносинах 
з гр. Невірковцем П.А.
Вирішили:( Рішення № 464)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв , вул. Шевченка гр. Бойку М.О. (0.2054 га).
Інформує: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 465 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м. Почаїв, вул. Шевченка.68 гр. Гуцало С.М. та гр. Гуцало А.О. (0,0972га).
Інформує: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 466)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул.Сонячна,15 гр. Шевчук Н.Я. (0.1000га).



Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішііди:( Рішення № 467 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул.Дружби,20 гр. Головач Г.О. (0.0730га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Внрішили:( Рішення № 468 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв. вул. Макаренка,3 гр. Фасолько Л.Ф. ( 0,0658га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 469 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в с. Ст. Тараж, вул. Молодіжна, 21 гр. Буц В.І. (0,2500га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 470 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв. вул. Лосятинська,50 гр. Майстровенко Н.З. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішилн:( Рішення № 471 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в оренду м. Почаїв. вул. Суворова,11 гр. Шнайдрук В.1. (0.0789га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішнлн:( Рішення № 472)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв, вул. Котляревського,! гр. Смакоуз Ф.Д. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вііріішілн:( Рішення № 473)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв, вул. Котляревського, 
гр. Смакоуз Ф.Д. (0.1700 га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішнліі:( Рішення № 474)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в м. Почаїв, вул. Котляревського.З гр. Смакоуз В.Ф.(0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирінні.іи:( Рішення № 475)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв. 
вул.Котляревського, гр.Смакоуз В.Ф. (0,1000га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Внрішилн:( Рішення № 476)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в 
м.Почаїв вул. Котляревського гр.Смакоуз А.Ф. за рахунок попереднього землекористувача 
Смакоуз Ф.Д. (0.1200 га).
Доповідає: Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирііішлн:( Рішення № 477)
Результати голосування: За — 19

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради В.Я. УИВАН


