
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
СЬОМОЇ СЕСІЇ

26. 05. 2016 року м. Почаїв
Міський будинок культури.

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

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 19 
(список додається)

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. 
начальник юридичного відділу -  Новаковська І.Ю. 
секретар виконавчого комітету - Лівар Н.М. 
завідуюча відділенням соціальної допомоги -  Чорнобай Л.І.

Пленарне засідання сьомої сесії VII скликання розпочалося 
о 10 .00 год., закінчилося о 12. 00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

364

2. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради від 
21.01.2016 року №180.

365

3.
Про затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсів на право 
укладання договорів оренди та відчуження комунального майна Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади.

366

4. Про надання дозволу Почаївському комбінату комунальних підприємств на 
списання автомашини ГАЗ -52-01.

367

5. Про надання дозволу на приватизацію квартири №17 у житловому будинку, що 
розташований за адресою вул. М. Рожко, 4 м. Почаїв Ільченко Ганні 
Дмитрівні.

Рішення не 
прийнято



6 . Про надання дозволу на приватизацію квартири № 9 у житловому будинку, що 
розташований за адресою вул. М. Рожко, 2 м. Почаїв Владимірському Миколі 
Васильовичу.

368

7. Про надання дозволу на приватизацію квартири № 23 у житловому будинку, 
що розташований за адресою вул. М. Рожко, 4 м. Почаїв Побережнику 
Миколі Дмитровичу.

369

8. Про делегування повноважень службі у справах дітей Кременецької РДА. 370

9.
Про затвердження Положення про Порядок прийому дітей до дошкільного 
навчального закладу м. Почаїв Почаївської міської ради. 371

10. Про встановлення часового періоду на проведення святкових заходів до Дня 
міста Почаїв.

372

11.
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. Комарин, вул. Гагаріна. 2 
гр. Шилюк Н.М. (0,2500га).

373

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 в с. Ст. Тараж вул. Ватутіна ,35 
гр. Прадун П. А. (0,2500 га).

374

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. Ст. Тараж вул. Ватутіна , гр. Прадун П.А. (0,2500 га).

375

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. Ст. Тараж вул. Вишнева,41 
гр. Цьолці М.М. (0,2500га).

376

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 с. Комарин вул. Чапаєва.13 
гр. Загублюку В.Н. (0,2500га).

377



16.
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 с. Комарин вул. Чапаєва, гр. Загублюку В.Н. (0,9800га та 0,2688га).

378

17.
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. Комарин, 
вул. 17 Вересня, 53 гр. Каняєву А.І. (0,2500га).

379

18.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж гр. Кваснюк М.В. (0,2605 га).

380

19.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
постійне користування для обслуговування Старотаразької ЗОНІ І-ІІ ст. 
(2,3400га).

381

20.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в постійне 
користування для обслуговування адміністративної будівлі в с. Старий 
Тараж. вул. Резніка,7 Почаївській міській раді (0,1900га).

382

21.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Ковальчук О.В. 
(0,3260 га).

383

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 37 
гр. Ковальчуку А.В. (0,1000 га).

384

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с. Затишшя, вул. Зелена,66 гр. Плетюку А.Ю. (0,0844га).

385

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. Липова,58 
гр. Книш Р.М.(0,0490га).

386



25.
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. Липова,58 
гр. Медвідь Б.М. (0,0510 га).

387

26.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Лосятинська, 38 гр. Савчук О.П. (0,1000га).

388

27.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Лосятинська гр. Савчук О.П. (0,0254га).

389

28.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв, вул. Варшавська,54 гр. Онуку С.О. (0.0921га).

390

29.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв. вул. Шалівка, 4 гр. Зінкевичу Р.В. (0,1000га).

391

З О .

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Макаренка, 7 гр. Ярмусь Н.І. (0,0600га).

392

31.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Почаїв , вул. Я.Мудрого, 4 4 - 6  гр. Гонтарук Л.В. (0.0857га).

393

32.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Бригадна. 9 гр. Онищук Г.І. (0,1000га).

394

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. Суворова, 9 
гр. Гончук Л.В. (0,0868 га).

395

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 м. Почаїв, 
вул. Промислова, 21 гр. Шевчук М.Й. (0,0738 га).

396



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. Наливайка, 58 гр.Демчук Л.П. (0,1000га).

397

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 м. Почаїв, вул. І.Франка, 25 
гр. Панькевичу В.Г. (0,0731 га).

398

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. Галицька, 17 
гр. Олійник Г.В. (0,1000га).

399

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. Галицька гр. Олійник Г.В. (0,0400га).

400

39.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Галицька, 18 гр. Якимчуку П.В. (0,1000 га).

401

40.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв. вул. Галицька гр. Якимчуку П.В. (0,0538 га).

402

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. Галицька, 15 
гр. Мельничук Г.І. ( 0,1000га).

403

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. Спортивна, 33 
у спільну сумісну власність гр. Степанюк Л.А. та гр. Костюку В.А. 
(0,1000га).

404

43.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Суворова, 1 гр. Мудрику М.О. (0,1000га).

405



44.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Почаїв, вул. Суворова, гр. Мудрику М.О. (0,0214 га).

1

406

45.

Про затвердження акту погодження межі між земельними ділянками 
гр.Ковальської О.К.. вул. Березина,32 та гр. Точинського 1.1., вул. Березина, 34 
в м. Почаїв.

407

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. ГрушевськогоЛ 1 
гр. Щербакову О.В. (0,1000га).

408

47.
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. Грушевського гр. Щербакову О.В. (0,0844га).

409

48.
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. (0,2202га).

410

49.
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. Варшавська 
гр. Онуку С.О. (0,1771га).

411

50.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Комунальників 
гр. Галайчук В.П. (0,0600 га).

412

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії міської ради від ЗОЛ 2.2015 року № 27 «Про 
міський бюджет на 2016 рік».
Інформує : Боцюк О.І. -  головний бухгалтер міської ради.
Вирішііли:( Рішення № 364)
Результати голосування: З а - 18

Проти -  2
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради від 21.01.2016 року 
№ 180.
Інформує : Чубик А.В .  -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 365 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: Про затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсів на 
право укладання договорів оренди та відчуження комунального майна Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Внрішили:( Рішення № 366)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу Почаївському комбінату комунальних підприємств на
списання автомашини ГАЗ -52-01.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Впрішили:( Рішення № 367 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири №17 у житловому будинку, що 
розташований за адресою вул. М. Рожко, 4 м. Почаїв Ільченко Ганні Дмитрівні.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішпли:( Рішення не прийняте.)
Результати голосування: За -  немає

Проти -  14 
Утримались -  6

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири № 9 у житловому будинку, 
що розташований за адресою вул. М.Рожко, 2 м. Почаїв Владимірському Миколі 
Васильовичу.
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Внрішили:( Рішення № 368)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на приватизацію квартири № 23 у житловому будинку, що 
розташований за адресою вул. М. Рожко, 4 м. Почаїв Побережнику Миколі Дмитровичу. 
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішнли:( Рішення № 369)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про делегування повноважень службі у справах дітей Кременецької РДА. 
Інформує : Лівар Н.М. -  секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради. 
Внрішнли:( Рішення № 370)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Положення про Порядок прийому дітей до дошкільного
навчального закладу м. Почаїв Почаївської міської ради.
Інформує : Лівар Н.М. -  секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 371 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає



Утримались -  немає
Слухали: Про встановлення часового періоду на проведення святкових заходів до Дня
міста Почаїв.
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішнліі:( Рішення № 372 )
Результати голосування: З а - 19

Проти -  немає 
Утримались -  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 в с. Комарин. вул. Гагарі на, 2 гр. Шилюк Н.М. (0,2500га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 373)
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в с. Ст. Тараж вул. Ватутіна, 35 гр. Прадун П. А. (0,2500 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 374)
Результати голосування: З а -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Ст. Тараж 
вул.Ватутіна, гр. Прадун П.А. (0,2500 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 375 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в с. Ст. Тараж вул. Вишнева.41 гр. Цьолці М.М. (0,2500га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 376 )
Результати голосування: З а - 19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в с. Комарин вул. Чапаева, 13 гр. Загублюку В.Н. (0,2500га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Висту пила: Вовк Л.В. -  депутат міської ради - заявила про конфлікт інтересів і не 
голосувала за дане рішення.
Віірішили:( Рішення № 377 )
Результати голосування: З а - 18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

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 с. Комарин 
вул. Чапаева, гр. Загублюку В.Н. (0,9800га та 0,2688га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Висту пила: Вовк Л.В. -  депутат міської ради - заявила про конфлікт інтересів і не 
голосувала за дане рішення.
Вирішили:! Рішення № 378 )
Результати голосування: З а - 18

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  2

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Комарин, вул. 17 Вересня, 53 гр. Каняєву А.І. (0,2500га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 379)
Результати голосування: З а -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж гр. Кваснюк М.В. (0,2605 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 380 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в постійне 
користування для обслуговування Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. (2,3400га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:! Рішення № 381)
Результати голосування: З а - 19



Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування 
для обслуговування адміністративної будівлі в с. Старий Тараж, в ул. Резніка, 7 
Почаївській міській раді (0,1900га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 382 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Ковальчук О.В. (0,3260 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 383 )
Результати голосування: За -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в с. Затишшя, вул. Зелена, 37 гр. Ковальчуку А.В. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 384)
Результати голосування: З а - 19

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,66 гр. Плетюку А.Ю. (0,0844га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 385 )
Результати голосування: З а -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в м. Почаїв , вул. Липова,58 гр. Книш Р.М.(0,0490га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 386 )
Результати голосування: З а - 19



Проти -  немає 
Утримались -  немає 
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 в м. Почаїв , вул. Липова,58 гр. Медвідь Б.М. (0,0510 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 387)
Результати голосування: За -  20

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. Лосятинська , 38 гр. Савчук О.П. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Висту пив :Савчук М.В. -  депутат міської ради - заявив про конфлікт інтересів і не 
голосувала за дане рішення.
Внрішили:( Рішення № 388 )
Результати голосування: З а -  19

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська гр. Савчук О.П. (0,0254га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Висту пив : Савчук М.В. -  депутат міської ради - заявив про конфлікт інтересів і не 
голосувала за дане рішення.
Вирішили:( Рішення № 389)
Результати голосування: З а - 19

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
м. Почаїв. вул. Варшавська,54 гр. Онуку С.О. (0,0921га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 390 )
Результати голосування: За -  20

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. Шалівка, 4 гр. Зінкевичу Р.В. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 391)
Результати голосування: За -  20

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. Макаренка, 7 гр. Ярмусь Н.І. (0,0600га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 392)
Результати голосування: За -  20

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. Я.Мудрого, 4 4 - 6  гр. Гонтарук Л.В. (0,0857га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 393)
Результати голосування: За -  20

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.Бригадна, 9 гр. Онищук Г.І. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 394)
Результати голосування: За -  20

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. Суворова, 9 гр. Гончук Л.В. (0,0868 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 395 )
Результати голосування: За -  20

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. Промислова, 21 гр. Шевчук М.И. (0,0738 га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 396 )
Результати голосування: За -  20

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. Наливайка, 58 гр. Демчук Л.П. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 397 )



Результати голосування: За -  20
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.Франка, 25 гр. Панькевичу В.Г. (0,0731 га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Виріиіили:( Рішення № 398 )
Результати голосування: За -  20

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. Галицька, 17 гр. Олійник Г.В. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 399 )
Результати голосування: За -  20

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. Галицька гр. Олійник Г.В. (0,0400га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 400 )
Результати голосування: За -  20

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. Галицька, 18 гр. Якимчуку П.В. (0,1000 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 401)
Результати голосування: За -  20

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. Галицька, гр. Якимчуку П.В. (0,0538 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 402 )
Результати голосування: За -  20

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. Галицька, 15 гр. Мельничук Г.І. ( 0,1000га).



Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 403)
Результати голосування: За -  20

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. Спортивна , 33 у 
спільну сумісну власність гр. Степанюк Л.А. та гр. Костюку В.А. (0,1000га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 404)
Результати голосування: За -  20

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. Суворова. 1 гр. Мудрику М.О. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 405)
Результати голосування: За -  20

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. Суворова, гр. Мудрику М.О. (0,0214 га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 406)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження акту погодження межі між земельними ділянками
гр.Ковальської О.К.. вул. Березина,32 та гр. Точинського 1.1., вул. Березина, 34 в м. Почаїв. 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішпли:( Рішення № 407)
Результати голосування: За -  20

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. Грушевського,11 гр. Щербакову О.В. (0,1000га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішення № 408 )
Результати голосування: За -  20

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. Грушевського 
гр. Щербакову О.В. (0,0844га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішііли:( Рішення № 409 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

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. (0,2202га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішплн:( Рішення № 410)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

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.Варшавська гр.Онуку С.О. 
(0,1771га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Вирішпли:( Рішення № 411)
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Комунальників гр. Галайчук В.П. (0,0600 га). 
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Віірішпли:( Рішення № 412 )
Результати голосування: За -  20

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради ІЗ.Я. УИВАН


