
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
П’ЯТОЇ СЕСІЇ

12. 04. 2016 року м. Почаїв
Будинок дитячої творчості

П’яту сесію VII скликання Почаївської міської ради відкриває міський голова 
В.С. Бойко.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 20 
(список додасться)

У роботі сесії беруть участь :

головний бухгалтер міської ради - Боцюк О.І. 
заступник міського голови -  Максимчук С.В. 
заступник міського голови -  Чубик А.В. 
начальник земельного відділу - Козачевська О.В.

Пленарне засідання п’ятої сесії VII скликання розпочалося 
о 10 .00 год., закінчилося о 13. ЗО год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження Програми соціально -  економічного та культурного 
розвитку Почаївської ОТГ на 2016 рік.

253

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

254

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2015 року №27 «Про 
міський бюджет на 2016 рік».

255

4. Про надання дозволу на приватизацію квартири №1 у житловому будинку, що 
розташований за адресою вул.М.Рожко,4 м.Почаїв Драпалюку Сергію 
Васильовичу.

256

5. Про затвердження розпорядження міського голови № 112 від 01.04.2016 року 
«Про сплату адміністративного збору за надання адміністративних послуг з 
реєстрації /зняття з реєстрації місця проживання /перебування фізичних осіб» 
виданого у міжсесійний період.

257



6. Про затвердження передавального акту Старотаразької сільської ради. 258

7. Про затвердження Положення про юридичний відділ виконавчого комітету 
Почаївської міської ради.

259

8.
Про розроблення генерального плану міста Почаїв , села Старий Гараж, села 
Комарин. 260

9.
Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів , меблів , 
іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів 
Почаївською міською радою на 2016 рік.

261

10. Про зупинення нарахування індексації за оренду комунального майна з січня 
по грудень 2016 року.

262

11. Про затвердження ситуаційної схеми орієнтовного розміщення тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності в центральній частині 
м. Почаїв.

263

12.

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул. 17 Вересня ,18 гр. Немировській М.І.(0,6282 
га).

264

13.
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 с. Старий Тараж, вул. Колгоспна гр. Струкало М.Я.(0,4682 га).

265

14.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, 48 гр. 
Городинській А.П. (0,2500га).

266

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ст. Тараж гр. Рощинській А.І. (0,2105 га та 0.6590 га).

267

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин гр.Сіморі Т.І. (0,7109 га).

268

17.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с.Старий Тараж, вул. Молодіжна, 41 гр. Сіморі О.М. (0,2500га).

269



18.

Про затвердження технічної документації * із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж , вул. Молодіжна гр. Сіморі О.М. (0,4449 га).

270

19.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Тараж гр. Сіморі О.М. (0,6254 га).

271

20.
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 с. Старий Тараж , вул. Колгоспна гр. Гоцкалюк З.А. 
(0,6052 га).

272

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 с. Старий Тараж, вул. Колгоспна ,1 
гр. Гоцкалюк З.А. (0,2500га).

273

22.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 238 від 

23.02.2016 року на ім'я Синішина М.П. (0,2000га).
274

23.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с. Комарин , вул. Шевченка, 22 гр. Сороці Ю.І. (0,2500га).

275

24.

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. Березина, 68 
гр. Чиж С.А., гр. Чижу В.В. та гр. Чижу І.В. (0,1000га).

276

25.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв , вул. Березина гр. Чиж С.А.
(0,0212 га).

277

26.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв , вул. Радивилівська, 32 -  ж гр. Фарині Л.А. (0,1000га).

278

27.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська гр. Фарині Л.А. (0,0995 га).

279



28.
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).
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29.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 18 гр. Козак С.І. 
(0,1000га).
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ЗО.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв , вул. Гайова, гр. Козак С.І.
( 0,3458 га).

282

31.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 40 
гр. Панчук М.І. (0,1000га).

283

32.

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Бригадна, гр. Панчук М.І. ( 0,0541 га).

284

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 с. Затишшя , вул. Зелена, 4 
гр. Кравчуку Г.А. ( 0,1000га).

285

34.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя , вул. Зелена, гр. Кравчуку Г.А. 
(0,1951 га та 0,0274 га).

286

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

287

36.

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв , вул. Волинська, гр. Нек В.Б.
(0,0753 га).
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37.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Старотаразька гр.Панчук Л.І. ( 0,3253 га).
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оот Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в м.Почаїв гр.Стельмащуку В.І. (0,0784 га).

290

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 ї споруд в м. Почаїв, вул. Миру , 21 
Сиротюк М.Я .  (0,1000га).

291

40.
Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 2396 
від 03.09. 2015 року на ім'я Кравця П.З. (0,0500 га).
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41.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 36 -А 
гр.Лепській М.О. (0,0861 га).

293

42.
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. Дружби, 20 
гр. Головач Г.О. (0,0730 га).

294

43.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна , 15 
гр. Шевчук Н.Я. ( 0,1000га).
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44.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Дружби, 32 гр. Кравець В.Ф. та гр. Гоппе В.Б. (0,0760 га).
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45.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку , господарських будівель і споруд у спільну 
сумісну власність в м. Почаїв, вул. Шевченка ,68 гр. Гуцало С.М. 
та гр. Гуцало А.О. ( 0, 0972 га).
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46.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 26 
гр. Панасюку Ю.Г. ( 0,1000 га).
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47.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 8 гр. Долгушину В.С. (0,0727 га).
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48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв. вул. Старотаразька, 6 гр. Семичу А.М. (0,1000га).

300

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Злуки, 5 9 -а  гр. Хомяк О.М. (0,1000 га).
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50.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Почаїв, вул. Космонавтів ,1 5 - 6  гр. Гаврилюк Г.С. ( 0,0662 га).
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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 в м. Почаїв, вул. Шкільна, 
53 гр. Оскалюку І.Г. (0,1000 га).
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52.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, 13 гр. Малкуш Д.Є. (0,0334 га).
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53.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Ульріха,, 24 -  г гр. Сімора М.Г. (0,0352 га).
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54.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Почаїв, вул. Ульріха, 24 гр.Сіморі Л.В. ( 0,0352 га).

306

55.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, 1 1 -а  гр. Левандовській Л.С. ( 0,0186 га).
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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 в м. Почаїв, 
вул. Березина, 5 8 -а  гр. Савчук О.Б. (0,0600га).

308



57.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по зміні її цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Кременецька, 24 
гр. Ставилі К.Г. ( 0,0742 га).

309

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Ясна, 3 гр. Яковишину О.І. ( 0,0995 га).

310

59.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Заньковецької, 3 гр. Тиванюку Ю.А. (0,0816 га).

311

60.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 110 
гр. Притулі С.А. (0,1000 га).

312

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 в оренду в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 51 гр. Притулі С.А. (0,1000 га).

313

62.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Старотаразька гр. Притулі С.А. ( 0,2452 га).

314

63.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Старотаразька, гр. Двигайло І.С.
(0,2202 га).

315

64.
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. Шкільна, 37 
гр. Івлєвій М.О. (0,1000 га).

316

65.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв , вул. Шкільна та вул. Вишнева гр. Івлєвій М.О. (0,2369 га та 
0,1182 га, 0,2508 га).

317



66.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , гр. Щіпській О.Т. ( 0,0781 га).

318

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 в м. Почаїв, вул. Злуки, 36 
гр. Семесюк Л.Ф. ( 0,1000 га).

319

68.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв , вул. Фабрична, 18 гр. Токару Т.С. , гр. Токар Л.С. 
(0,1300 га)

320

69.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Кременецька гр. Рудському С.Л. ( 0,1000 га).

321

70.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Б. Хмельницького, 1 гр. Колесник В.М. ( 0,1000 га).

322

71.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Галицька 
гр. Демчук В.І. (0,1013 га).

323

72.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Галицька, 20 гр. Демчук В.І. (0,1000 га).

324

73.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна , 28 гр. Цокало Н.А.
( 0,0500га).

325

74.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Зелена гр. Білоусу Б.Г. ( 0, 3573 га).

326

75.

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв , вул. Гайова гр. Вихованець І.Р. 
(0,1452 га).

327



76.
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 ,22 
гр. Вейко А.М. (0,1000га).

328

77.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Старотаразька гр. Вейко А.М. (0,1824га).

329

78.
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. 
Сагайдачного, 14 гр. Наконечній Ю.С. (0,0654га).

330

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в м. Почаїв , 
вул.Граби, 12 гр. Рощинській В.О. (0,1000га).

331

80.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в м. Почаїв, 
вул.Граби гр. Рощинській В.О. (0,2749га).

332

81.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 17 
гр. Циганюк Г.В. (0,0750га).

333

82.

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. М.Вовчка,32 
гр. Волянюку 1.1.(0,0683га).

334

83.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Радивилівська гр. Левандовській Л.С. 
(0,0613 га).

335

84.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв , вул. Злуки 
гр. Кунцевич Т.В. (0,1000га).

336

85.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку , господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки 
гр. Вигівській О.В. (0,1000га).

337



86.
Про продаж земельної ділянки для обслуговування викупленого нежитлового 
приміщення в м. Почаїв , вул. Фабрична, 18 -  з ФО -П Веберу П.В.
(0,2500 га).

338

87. Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території 
в м. Почаїв.

339

88. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Суворова,18 гр. Возній Н.В. (0,1000 га).

340

89.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв. вул. Верхня,33 гр. Івасенко З.П. (0,1000 га).

341

90. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Почаїв, вул. Суворова,21 -  а гр. Притулі Д.В. та гр. Притулі С.В. (0,0739га).

342

91.
Про затвердження акту погодження межі між земельними 
ділянками гр. Вейко А.М. по вул. Старотаразька та гр. Онищука В.О. по 
вул. Старотаразька в м. Почаїв.

343

92. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Ульріха, 38 гр. Якимчуку О.П. (0,0813га).

344

93.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв , вул. Промислова гр. Якимчуку С.О. (0,0512 га).

345

94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв , вул. Гайова гр. Саган Л.І.(0,0674га).

346

95.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв. вул. Заньковецької, 9 -а гр. Василевському П.А. (0,0927 га).

347

96.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , 
вул. Шкільна гр.Тичковському Б.К. (0,0673 га).

348

97.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Почаїв, вул. Шкільна, 31 -а  гр. Тичковському Б.К. ( 0,1000га).

349

98.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Плетянка,10 гр. Вавринюк О.П. (0,1000га).

350



99.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Плетянка гр.Вавринюк О.П.(0,1000га).

351

100.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Шкільна гр. Оскалюку І.Г.(0,8100га).

352

101.

Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 
земельної ділянки в м.Почаїв вул.Лосятинська, 15-а  Ф О-П Олещуку В.Г., 
ФО -П Олещуку О.Г.ФО -  П Олещуку В.П. , ФО -  П Самборській Г.П. 
(0,1442га).

353

102.

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для обслуговування викупленої нежитлової будівлі 3 
подальшою реконструкцією під комерційно -  житловий будинок в м. Почаїв 
вул. Лосятинська,14 в оренду терміном на 10 років гр. Чорнобаю В.В.
(0,0956 га).

354

103.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража в м. 
Почаїв вул.Возз’єднання гр. Марутовському В.В. (0,0100га).

355

Уйван Василь Якович -  секретар міської ради проінформував депутатів про те, що 
відповідно до ч.І. ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міський 
голова , секретар міської ради, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та 
прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного, публічного оголошення про це 
під час засідання ради , на якому розглядається відповідне питання.

Слухали: Про затвердження Програми соціально -  економічного та культурного розвитку 
Почаївської ОТГ на 2016 рік .
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Віірішили:( Рішення № 253 )
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження угоди про передачу , приймання видатків іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету.
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 254)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2015 року №27 «Про міський 
бюджет на 2016 рік».
Інформує : Боцюк О.І. -  головний бухгалтер міської ради.
Вирішиліі:( Рішення № 255)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири №1 у житловому будинку, що 
розташований за адресою вул. М.Рожко,4 м. Почаїв Драпалюку Сергію Васильовичу. 
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішііли:( Рішення № 256)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  1

Слухали: Про затвердження розпорядження міського голови № 112 від 01.04.2016 року 
«Про сплату адміністративного збору за надання адміністративних послуг з 
реєстрації /зняття з реєстрації місця проживання /перебування фізичних осіб» виданого у 
міжсесійний період.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 257)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  1

Слухали: Про затвердження передавального акту Старотаразької сільської ради.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 258)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про затвердження Положення про юридичний відділ виконавчого комітету 
Почаївської міської ради.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 259 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 1

Слухали: Про розроблення генерального плану міста Почаїв , села Старий Тараж, села 
Комарин.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Впрішили:( Рішення № 260)
Результати голосування: За -  21

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів , меблів , 
іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів Почаївською 
міською радою на 2016 рік.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 261)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає



Утримались -  немає 
Не голосували - 1

Слухали: Про зупинення нарахування індексації за оренду комунального майна з січня по 
грудень 2016 року.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішпли:( Рішення № 262)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження ситуаційної схеми орієнтовного розміщення тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності в центральній частині м.Почаїв. 
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішпли:( Рішення № 263)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул.17 Вересня ,18 гр. Немировській М.І.(0,6282 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 264)
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна гр. Струкало М.Я.(0,4682 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 265 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, 48 гр. Городинській А.П. (0,2500га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 266 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З



Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Ст. Тараж 
гр. Рощинській А.І. (0,2105 га та 0,6590 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішили:( Рішення № 267)
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин 
гр.Сіморі Т.І. (0,7109 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 268 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
с.Старий Тараж. вул. Молодіжна, 41 гр. Сіморі О.М. (0,2500га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Внрішнли:( Рішення № 269 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж , вул. Молодіжна гр. Сіморі О.М. 
(0,4449 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 270 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж гр. Сіморі О.М. (0,6254 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 271 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна гр. Гоцкалюк З.А. (0,6052 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 272)
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж , вул. Колгоспна ,1 гр. Гоцкалюк З.А. (0,2500га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 273 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 238 від 
23.02.2016 року на ім’я Синішина М.П. (0,2000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 274 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
с. Комарин , вул. Шевченка, 22 гр. Сороці Ю.І. (0,2500га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 275 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Березина, 68 гр. Чиж С.А. , гр. Чижу В.В. та гр. Чижу І.В. 
(0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 276 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Березина гр. Чиж С.А.
(0,0212 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішіілн:( Рішення № 277 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв. вул. Радивилівська гр. Фарині Л.А. (0,0995 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирііипли:( Рішення № 278 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Радивилівська гр. Фарині Л.А. (0,0995 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення №279 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Виступила: Шаповал М.І. -  депутат міської ради - заявила про конфлікт інтересів і не 
голосувала за дане рішення.
Вирішили:( Рішення № 280 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 18 гр. Козак С.І. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішнли:( Рішення № 281 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул. Гайова , гр. Козак С.І.
( 0,3458 га ).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішили:( Рішення № 282 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Бригадна, 40 гр. Панчук М.І. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішііліі:( Рішення № 283 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв , вул. Бригадна, гр. Панчук М.І. ( 0,0541 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 284 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Затишшя , вул. Зелена, 4 гр. Кравчуку Г.А. ( 0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 285)
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя , вул. Зелена, гр. Кравчуку Г.А. (0,1951 га та 0,0274 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 286 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає



Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська,26 гр. Нек В.Б. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 287 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Волинська, гр. Нек В.Б.
(0,0753 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 288 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька гр.Панчук Л.І. ( 0,3253 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 289 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м.Почаїв гр.Стельмащуку В.І. (0,0784 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Внрішнли:( Рішення № 290 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Миру, 21 Сиротюк М.Я. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 291 )
Результати голосування: За -  18



Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 2396 
від 03.09. 2015 року на ім’я Кравця П.З. (0,0500 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Виступив: Савчук М.В. -  депутат міської ради -  заявив про конфлікт інтересів і не 
голосував за дане рішення.
Вирішили:( Рішення № 292 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 36-А гр.Лепській М.О. (0,0861 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішплп:( Рішення № 293 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Дружби, 20 гр. Головач Г.О. (0,0730 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 294 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Сонячна , 15 гр. Шевчук Н.Я. ( 0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 295 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Дружби, 32 гр. Кравець В.Ф. та гр. Гоппе В.Б. (0,0760 га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 296 )



Результати голосування: З а -  18
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Шевченка , 68 гр. Гуцало С.М. та гр. Гуцало А.О. ( 0, 0972 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Виріїїіііли:( Рішення № 297)
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Винниченка, 26 гр. Панасюку Ю.Г. ( 0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впріінили:( Рішення № 298 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв. вул. Гагаріна, 8 гр. Долгушину В.С. (0,0727 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 299 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
м. Почаїв, вул. Старотаразька, 6 гр. Семичу А.М. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 300)
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Злуки, 5 9 -а  гр. Хомяк О.М. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.



Вирішили:! Рішення № ЗОЇ)
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, вул. 
Космонавтів ,1 5 - 6  гр. Гаврилюк Г.С. ( 0,0662 та).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 302 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

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. Шкільна, 53 гр. Оскалюку І.Г. (0,1000 га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 303)
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв,
вул. Радивилівська, 13 гр. Малкуш Д.Є. (0,0334 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 304)
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв,
вул. Ульріха,, 24 -  г гр. Сімора М.Г. (0,0352 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 305 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв,
вул. Ульріха, 24 гр.Сіморі Л.В. ( 0,0352 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 306 )



Результати голосування: З а -  17
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 1 1 -а  гр. Левандовській Л.С. ( 0,0186 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 307 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 5 8 -а  гр. Савчук О.Б. (0,0600га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 308 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по зміні її цільового призначення для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Кременецька, 24 гр. Ставилі К.Г. ( 0,0742 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 309 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, вул. 
Ясна, 3 гр. Яковишину О.І. ( 0,0995 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 310 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Заньковецької , 3 гр. Тиванюку Ю.А. 
(0,0816 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 311)



Результати голосування: З а -  17
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 110 
гр. Притулі С.А. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 312)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в оренду в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 51 гр. Притулі С.А. (0,1000 га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 313 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул. Старотаразька гр. Притулі С.А. ( 0,2452 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішпли:( Рішення № 314)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул. Старотаразька, гр. Двигайло І.С.
(0,2202 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішпли:( Рішення № 315 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв. вул. Шкільна, 37 гр. Івлєвій М.О. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішиліі:( Рішення № 316)
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

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 в м. Почаїв , вул. Шкільна 
та вул. Вишнева гр. Івлєвій М.О. (0.2369 гата 0,1182 га. 0, 2508 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішііли:( Рішення № 317 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
гр. Щіпській О.Т. ( 0,0781 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №318 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Злуки , 36 гр. Семесюк Л.Ф. ( 0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Виступив: Семесюк М.М. -  депутат міської ради -  заявив про конфлікт інтересів і не 
голосував за дане рішення.
Вирішпли:( Рішення № 319 )
Результати голосування: З а -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 6

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність шляхом викупу для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, 18 гр. Токару Т.С., гр. Токар Л.С. (0,1300 га)
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішііли:( Рішення № 320)
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4



Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Кременецька гр. Рудському С.Л. ( 0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішили:( Рішення № 321 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, вул. 
Б. Хмельницького, 1 гр. Колесник В.М. ( 0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 322)
Результати голосування: За -  17

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 ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Галицька гр. Демчук В.І.
(0,1013 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 323)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв. 
вул. Галицька, 20 гр. Демчук В.І. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 324)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Бригадна , 28 гр. Цокало Н.А.
( 0,0500га).

Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 325 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4



Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв , вул. Зелена гр. Білоусу Б.Г. ( 0, 3573 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішилн:( Рішення № 326 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв , вул. Гайова гр. Вихованець І.Р. (0,1452 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 327 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв. вул. Старотаразька ,22 гр. Вейко А.М. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 328 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв вул. Старотаразька гр. Вейко А.М. (0,1824га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 329)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

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. Сагайдачного, 14 гр. Наконечній Ю.С. 
(0,0654га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 330)
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в м. Почаїв , вул.Граби, 12 
гр. Рощинській В.О. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 331 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в м. Почаїв, вул.Граби 
гр. Рощинській В.О. (0,2749га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №332)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 17 
гр. Циганюк Г.В. (0,0750га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 333 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 32 гр. Волянюку 1.1.(0,0683га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 334 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська гр. Левандовській Л.С. (0,0613 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 335)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв , вул. Злуки гр. Кунцевич Т.В. (0,1000га). 
Інформує :
Вирішили:! Рішення № 336)
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Злуки гр. Вигівській О.В. (0,1000га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 337)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про продаж земельної ділянки для обслуговування викупленого нежитлового 
приміщення в м. Почаїв , вул. Фабрична, 18 -  з ФО -П Веберу П.В.
(0,2500 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 338)
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території в 
м. Почаїв.
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 339)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 5

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Суворова,18 гр. Возній Н.В. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 340 )
Результати голосування: З а -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 5



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв,
вул. Верхня,33 гр. Івасенко З.П. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 341 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 5

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв,
вул. Суворова,21 -  а гр. Притулі Д.В. та гр. Притулі С.В. (0,0739га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 342 )
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження акту погодження межі між земельними ділянками
гр. Вейко А.М. по вул. Старотаразька та гр. Онищука В.О. по вул. Старотаразька 
в м. Почаїв.
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 343 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Ульріха, 38 гр. Якимчуку О.П. (0,0813га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 344 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Промислова гр. 
Якимчуку С.О. (0,0512 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 345)
Результати голосування: З а -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4



Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Гайова 
гр. Саган Л.І.(0,0674га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішііли:( Рішення № 346)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Заньковецької, 9 -а гр. Василевському П.А. (0,0927 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішилп:( Рішення № 347 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Шкільна 
гр.Тичковському Б.К. (0,0673 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 348)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, 31 -а  гр. Тичковському Б.К. ( 0,1000га).
Інформує :
Вирішили:( Рішення № 349 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Плетянка,10 гр. Вавринюк О.П. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 350)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Почаїв, вул. 
Плетянка гр.Вавринюк О.П.(0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 351 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає



Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул. Шкільна гр. Оскалюку І.Г.(0,8100га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 352 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 
земельної ділянки в м.Почаїв вул.Лосятинська, 15 -а  ФО -П Олещуку В.Г., ФО -П 
Олещуку О.Г.ФО -  П Олещуку В.П., ФО -  П Самборській Г.П. (0.1442га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 353 )
Результати голосування: За -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для обслуговування викупленої нежитлової будівлі з подальшою 
реконструкцією під комерційно -  житловий будинок в м. Почаїв вул. Лосятинська,14 в 
оренду терміном на 10 років гр. Чорнобаю В.В.
(0,0956 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 354 )
Результати голосування: З а -  18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв 
вул.Возз’єднання гр. Марутовському В.В. (0,0100га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Виступили: Бойко В.С. -  міський голова, Уйван В.Я. -  секретар міської ради.
Марутовський В.В. - депутат міської ради, Мостинчук Г.М. -  депутат міської ради, які 
заявили про конфлікт інтересів і не голосували за дане рішення.
Вирішпли:( Рішення № 355)
Результати голосування: З а -  14

Проти -  немає ^
Утримались -  неліас 
Не і о*і

Міський голова < В.С. БОЙКО
/
і ./»-

Секретар міської\ра В.Я. УЙВАН


