
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

ТРИДЦЯТОЇ  СЕСІЇ 

 

04. 06.  2018  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

                                                                                                

Тридцяту  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 20 

                                                                                                Відсутні на сесії : 6                                               

                                                                                               (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- головний бухгалтер Почаївської міської ради – Боцюк О.І. 

- спеціаліст  юридичного відділу – Бондар Г.В. 

- начальник відділу освіти Почаївської міської ради – 

Петровський О.Н. 

- спеціалісти  земельного відділу –  Онук В.В., Олейнік М.Г. 

- співробітник  СБУ – Кушнір В.М. 

- батьки учнів Почаївської ЗОШ I-III ст. 

 

Засідання тридцятої сесії  VII cкликання Почаївської    міської      

ради    розпочалося   о     10 год. 15 хв.,   а    закінчилося     о  13 год. 30 хв. 

Почаївський  міський   голова зачитав порядок денний  проведення  

тридцятої  сесії Почаївської міської ради   і  вніс пропозицію   доповнити 

його питанням   про звернення батьків учнів Почаївської ЗОШ I-III ст. 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

1.  

 

 

 

      Про звернення батьків учнів Почаївської ЗОШ I-IIIст. 

 

 

 

    1290 

 

 

2.  

 

 

Про звернення до Управління Західного офісу 

Держаудитслужби в Тернопільській області з питань 

проведення позапланової перевірки. 

 

 

    1291 

  

 

3.  

 

Про створення опорного закладу  загальної  середньої  освіти. 

 

    1292 

 

 

4.  

 

Про проведення конкурсу на посаду директора опорного 

закладу  Почаївська  загальноосвітня   школа I-III  ступенів 

Почаївської міської ради Тернопільської області. 

 

    1293 

 

 

5.  

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

 

    1294 

 

 

 

6.  

Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2017 №1100 

«Про затвердження структури, загальної чисельності та 

штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської 

ради  на  2018 рік». 

 

    1295 

 

 

 

7.  

Про внесення змін до рішення  сесії від 21.12.2017 №1101  

«Про оплату праці на 2018 рік». 

 

    1296 

  

 

8.  

 Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2017 № 1102 

«Про оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл 

Старий  Тараж  та  Комарин  на 2018 рік». 

 

    1297 

  

 

 

9.  

 

Про    внесення    змін   до рішення Почаївської міської ради 

№ 447 від 01.11.2011 року « Про утворення ради по опіці та 

піклуванню при виконкомі Почаївської  міської ради». 

 

   1298 

 

     

 

 

10.  

 

Про  внесення   змін  до рішення 44-ї сесії від 05.12.2014 року 

№ 1874 «Про утворення адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Почаївської міської ради». 

 

   1299 

 

 

11.  
 

Про укладення додаткової угоди до договору № 26/28 від 

28.12.2017р.   про   передачу   коштів. 

 

 

  1300 

    

 

12.  
 

Про передачу коштів з   Почаївського  міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Освіта». 

 

 

   1301 



 

 

13.  

 

Про передачу коштів з   Почаївського  міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Медицина». 

 

   1302 

 

14.  
 Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку 

Почаївського історико – художнього музею на період до 

2020року. 

 

   1303 

 

15.  
Про передачу коштів з   Почаївського  міського бюджету  до  

Тернопільського обласного бюджету. 

 

   1304 

 

 

16.  

 

Встановлення заборони  продажу алкогольних напоїв на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

 

   1305 

 

 

17.  

 

Про затвердження звіту про виконання Програми 

«Розроблення  містобудівної документації Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади». 

 

   1306 

 

18.  
Про   затвердження  звіту  про виконання Програми 

соціальної  підтримки малозабезпечених верств населення 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 -2018 роки. 

 

     

   1307 

 

 

19.  

 

Про   затвердження  звіту  про виконання Програми 

«Організація свят та розвитку культури і мистецтв 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2018роки. 

 

    

   1308 

 

 

20.  

Про   затвердження  звіту  про виконання Програми 

«Впровадження та застосування енергоефективних та 

енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської 

МОТГ на 2017 – 2019 рр.» 

 

 

 

   1309 

 

 

21.  

Про затвердження  звіту про виконання Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 -2018 роки. 

 

 

 

    1310 

 

 

22.  

Про затвердження  звіту про виконання Програми розвитку 

фізичної культури і спорту  Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 -2018 роки. 

 

 

   1311 

 

 

23.  

Про затвердження  звіту про виконання програми 

«Створення сучасних систем управління громадою на  2017 – 

2018 роки». 

 

   1312 

 

24.  
Про затвердження звіту про виконання Програми 

«Реформування та розвиток житлово – комунального 

господарства Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 -2018 роки». 

 

 

 

    

  1313 



 

25.  
 

Про затвердження звіту про виконання Програми допомоги 

дітям – сиротам і дітям, позбавлених батьківського 

піклування Почаївської міської об’єднаної територіальної   

громади на 2017 – 2018 р. 

 

     

  1314 

 

26.  
Про внесення змін до програми «Розроблення містобудівної 

документації  Почаївської  міської об’єднаної територіальної 

громади». 

 

 

    1315 

 

27.  
 

Про внесення змін до програми «Впровадження та 

застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів 

у закладах освіти Почаївської МОТГ га 2017 -2019 рр.». 

 

    1316 

 

28.  
 

Про  внесення змін до Програми розвитку  Почаївського 

історико –художнього музею на період до 2020 року. 

Рішення 

не 

прийняте 

 

29.  
 

Про внесення змін до Порядку розроблення та виконання 

місцевих цільових програм. 

 

 

   1317 

 

30.  
Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради 

№14 від 24.12.2015 року. 

 

  1318 

 
 

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 площею 0,2500 га в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 

50, гр. Притулі Віктору Івановичу. 

 

  

   

   1319 

 
 

32.  

Про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,1767 га для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,   господарських   будівель   і   споруд в 

с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 47., гр. Білорус Любові 

Василівні. 

 

   

 

  1320 

 
 

33.  

Про   надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,8076 га та 0,4444 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин за рахунок земель 

померлого землекористувача, Шилюка Павла  Йосиповича, 

гр. Шушкевич Тетяні Павлівні. 

 

   

 

 1321 

 
 

34.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0259 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, за рахунок 

земель попереднього землекористувача, померлого 

Семенюка Івана Васильовича, гр. Притулі Віктору Івановичу.  

 

 

   

 

  1322 



 
35.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2373 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 94, гр. Дем’янчуку 

Руслану Михайловичу. 

 

   

 

  1323 

 
 

36.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 111, гр. Веселову 

Антону Олександровичу. 

 

   

 

  1324 

 
37.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у с. Ст. Тараж, вул. Резніка, 13, гр. Паляниці 

Володимиру Олексійовичу. 

 

   

  1325 

 
 

38.  

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 12 гр. Курач 

Євгенії Степанівні. 

 

 

   

 

  1326 

 
 
 

39.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 8, гр. Мотрунич 

Ользі Дмитрівні. 

 

 

   

 

  1327 

 
 

40.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у с. Комарин, вул. Зарічна, 3, гр. Клепачу Миколі 

Степановичу. 

 

 

   

 

  1328 

 
41.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площами 0,5982 га, 0,4313 га та 0,4796 

га у с. Старий Тараж , вул. Лесі Українки для ведення 

особистого селянського господарства гр. Курач Євгенії 

Степанівні. 

 

 

   

  1329 



 
 

42.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність    земельної    ділянки  площею 0,4582 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ст. Тараж, 

гр. Дем’янчуку Руслану Михайловичу. 

 

 

  1330 

 
 

43.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної     ділянки  площею 0, 0549 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 

гр. Бабійчук Любові Семенівні. 

  

 

  1331 

 
44.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність    земельної   ділянки  площею 0, 4159 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 

вул. Польова, гр. Бабійчук Любові Семенівні. 

 

 

  1332 

 
 

45.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0, 4296 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. 

Шкільна, гр. Мотрунич Ользі Дмитрівні. 

 

 

  1333 

 
 

46.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,3000 га та 0,5374 га в 

с. Комарин, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Клепач Жанні Іванівні. 

 

  1334 

 
47.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0908 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ст. Тараж, гр. 

Каняєву Аркадію Івановичу. 

 

  1335 

 
48.  

Про   затвердження   проекту із   землеустрою щодо 

відведення   у  власність   земельної    ділянки  площею 

0,3461 га для ведення    особистого   селянського 

господарства в с. Комарин, гр. Каняєву Аркадію Івановичу. 

 

  1336 

 
49.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної   ділянки    площею 1,2905 га  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 

гр. Каняєву Аркадію Івановичу.  

 

  1337 

 
50.  

Про внесення змін в п.1 рішення № 1077 Почаївської міської 

ради сьомого скликання двадцять шостої сесії від 

17.11.2017р.,  гр. Мельнику Станіславу Миколайовичу. 

 

  1338 

 
 
 

51.  

 

Про надання дозвілу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0677 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

16, гр. Клименчук Ользі Василівні. 

 

 

   

 

   1339 

 

  



 
 

52.  

Про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Старотаразька, 10, гр. Плитину Миколі 

Івановичу. 

 

   

 

  1340 

 
 

53.  

Про надання  дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель   і   споруд   в   

м. Почаїв, вул. Лосятинська, 13а, гр. Орловському Григорію 

Феофановичу. 

 

  1341 

 
54.  

Про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки    в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд   в  м. Почаїв, вул. Фабрична, 2, гр. Симанюк Зоряні 

Мирославівні. 

 

 

  1342 

 
55.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дачна, 4, 

гр. Гутовичу Андрію Васильовичу. 

 

 

  1343 

 
 

56.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0750 га для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,   господарських   будівель   і споруд в 

м. Почаїв, вул. Тиха, 3, гр. Комару Петру Івановичу. 

 

 

  1344 

 
 

57.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Лосятинська,  гр. Орловському Григорію Феофановичу. 

 

 

  1345 

 
 

58.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0600 га для ведення індивідуального садівництва в 

м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Кузнецову Юрію 

Станіславовичу. 

 

 

  1346 



 
59.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0197 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Дачна, гр. Гутовичу Андрію Васильовичу. 

 

 

  

  1347 

 
60.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0112 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Суворова, гр. Сторожук 

Світлані Степанівні. 

 

  1348 

 
61.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0822 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Нікітюк Зіні 

Василівні. 

 

  1349 

 
 

62.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,1400 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Лісова, гр. Бекеші Олександрі 

Кирилівні. 

 

  1350 

 
63.  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0209 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Галяс Ганні 

Степанівні. 

 

  1351 

 
64.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0650 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Симанюк Зоряні 

Мирославівні. 

 

  1352 

 
 

65.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0512 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Паляниці 

Володимиру Олександровичу. 

 

  1353 

 
66.  

Про надання дозволу на проведення експертно-грошової 

оцінки земельної ділянки для підприємств іншої 

промисловості площею 0,4000 га в м. Почаїв по вул. 

Шевченка, 33, ФО-П Павлучинській Любові Петрівні. 

 

  1354 

 
 

67.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0658 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  у м. Почаїв, вул. Толстого, 4, гр. Сіморі Олександру 

Омеляновичу.  

 

  1355 



 
68.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0304 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2, гр. Чорномаз 

Мирославі Василівні. 

 

 

  

  1356 

 
69.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Волинська, 72, гр. Нікітюк Зіні 

Василівні. 

 

 

   

 

   1357 

 
 

70.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Фабрична, 20, гр. Галяс Ганні 

Степанівні. 

 

 

  1358 

 
 
 

71.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Лісова, 5б, гр. Бекеші Павлу 

Ігнатовичу та Бекеші Олександрі Кирилівні. 

 

 

   

1359 

 
 

72.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Галицька, 6, гр. Онук Лідії 

Василівні. 

 

  1360 

 
73.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Березина, 46, гр. Чабан Жанні 

Миколаївні. 

 

  1361 

 
74.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Чайковського, 7, гр. Онуку Роману 

Олеговичу. 

 

 

  1362 



 
 

75.  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0653 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Заньковецької, 11а, гр. Михалко 

Сергію Михайловичу. 

 

 

  1363 

 
 

76.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Плетянка, 43/1, гр. Костюк Марії 

Василівні. 

 

 

  1364 

 
 

77.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Юридика, 14, гр. Цеберській Тетяні 

Миколаївні. 

 

  1365 

 
 

78.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у м. Почаїв, вул. Озерна, 64а, гр. Кушіль Степану 

Васильовичу. 

 

  1366 

 
79.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0340 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Дачна, 

гр. Кушельник Світлані Федорівні. 

 

  1367 

 
80.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0340 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Дачна, 

гр. Кушельнику Павлу Федоровичу. 

 

  1368 

 
81.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,1472 га та площею 

0,0794 га в м. Почаїв, вул. Шкільна, для ведення особистого 

селянського господарства, гр. Онищуку Володимиру 

Олександровичу. 

 

 Рішення    

 не 

прийняте 

 
82.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0400 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських   будівель   та споруд у 

м. Почаїв, вул. Граби, гр. Трофимлюку Анатолію 

Васильовичу. 

 

  1369 



 
83.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1415 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового    будинку,    господарських будівель та споруд у 

м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Антонюк Варварі Василівні. 

 

 

  1370 

 
 

84.  

 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,3636 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських   будівель та   споруд у 

м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Мацолі Івану Васильовичу. 

 

  1371 

 
85.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1442 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,    господарських    будівель та споруд у 

м. Почаїв, вул. Тиха, гр. Октовичу Роману Сергійовичу. 

 

  1372 

 
86.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0538 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,    господарських   будівель   та споруд у 

м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Шмигельській Марії 

Петрівні. 

 

  1373 

 
 

87.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1000 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських   будівель та   споруд у 

м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Топорович Галині Євстахівні. 

 

  1374 

 
 

88.  

Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки 

площею 0,6870 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти (обслуговування будівлі 

дошкільного навчального закладу) в м. Почаїв, вул. Липова, 

4а. 

 

  1375 

 
 
 

89.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель (земельної ділянки) у комунальну 

власність Почаївській ОТГ загальною площею 1,3214 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої   води,    збирання,    очищення та розділення води) в 

м. Почаїв, вул. Шкільна, 37. 

 

 

  1376 



 
 

90.  

Про затвердження детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1000 га 

в м. Почаїв, вул. Котляревського, гр. Сотнічуку Андрію 

Сергійовичу. 

 

 

  1377 

 
 

91.  

Про затвердження технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 9,2000 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості на території м. 

Почаїв, вул. Промислова, 5. 

 

 

  1378 

 
 

92.  

Про внесення змін в пункт 1 рішення сесії Почаївської 

міської ради № 1032 від 17.11.2017 року «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації 

земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Банкова, 1а», змінивши 

номер земельної ділянки із “1а” на номер “1”. 

 

  1379 

 
 

93.  

Про внесення змін в рішення № 1530 від 14.05.2018 р. 

тридцять п’ятої сесії п’ятого скликання Почаївської міської 

ради “Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та ведення особистого 

селянського   господарства   в    м. Почаїв по вул. Плетянка 

гр. Грішину Р.В.”, виключивши пункт 2 з даного рішення. 

 

   

 

Рішення 

не 

прийняте 

 
 

94.  

Про   затвердження експертної грошової оцінки в сумі 

6758,00 грн. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 

складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0096 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 

гр. Сухому Василю Олександровичу. 

 

   

  1380 

 
 

95.  

Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 

29048,00 грн. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 

складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0433 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 

гр. Довгушко Андрію Дмитровичу. 

 

 

  

 

  1381 

 
 

96.  

Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 

16938,00 грн. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 

складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0244 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 

гр. Довгушко Олексію Дмитровичу. 

 

 

  1382 



 
 

97.  

Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 

21239,00 грн. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 

складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0313 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 

гр. Степанцю Михайлу Григоровичу. 

 

 

  1383 

 
98.  

Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 6946,00 

грн. земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража (реконструкція викупленої частини складу №1 

фабрики “Іква”) площею 0,0098 га  та продаж земельної 

ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. 

Дмитруку Миколі Андрійовичу. 

 

 

  1384 

 
99.   

Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 

20903,00 грн. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража (реконструкція викупленої частини 

складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0309 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 

гр. Токар Степаниді Миколаївні. 

 

 

  1385 

 

За даний порядок   денний проголосували 

                                                За – 20 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали:  Про звернення батьків учнів Почаївської ЗОШ I-IIIст. 

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

ради. 

Виступили: Паляниця Т.М., Чиж В.В., Гичка Г.І., Ковальчук М.П. – депутати 

Почаївської міської ради. 

                      Максимчук С.В. – заступник міського голови.    

Депутат Почаївської міської ради Паляниця Т.М. вніс зміни в проект рішення.               

Вирішили:( Рішення № 1290) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  2 

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про звернення до Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Тернопільській області з питань проведення позапланової перевірки. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 



Вирішили:( Рішення № 1291) 

Результати голосування:  За  – 19 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає 

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про створення опорного закладу  загальної  середньої  освіти. 

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

ради. 

Вирішили:( Рішення № 1292) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

 

Слухали: Про проведення конкурсу на посаду директора опорного закладу  

Почаївська  загальноосвітня   школа I-III  ступенів Почаївської міської ради 

Тернопільської області. 

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

ради. 

Вирішили:( Рішення №1293) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

 

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

Інформує: Боцюк О.І. – головний бухгалтер Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1294) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 
Слухали: Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2017 №1100 «Про 

затвердження структури, загальної чисельності та штатного розпису 

виконавчого органу Почаївської міської ради  на  2018 рік». 

Інформує: Боцюк О.І. – головний бухгалтер Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1295) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

Слухали: Про внесення змін до рішення  сесії від 21.12.2017 №1101  «Про 

оплату праці на 2018 рік». 

Інформує: Боцюк О.І. – головний бухгалтер Почаївської міської ради. 

Почаївський міський голова Бойко В.С.  і секретар міської ради  Уйван В.Я. 

оголосили про конфлікт інтересів. 



Вирішили:( Рішення № 1296) 

Результати голосування:  За –16  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 

 

 
Слухали: Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2017 № 1102 «Про 

оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл Старий  Тараж  та  Комарин  

на 2018 рік». 

Інформує: Боцюк О.І. – головний бухгалтер Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення №1297) 

Результати голосування:  За – 16  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –5 

Слухали: Про    внесення    змін   до рішення Почаївської міської ради № 447 

від 01.11.2011 року « Про утворення ради по опіці та піклуванню при виконкомі 

Почаївської  міської ради». 

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

Вирішили:( Рішення №1298) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –6 
Слухали: Про  внесення   змін  до рішення 44-ї сесії від 05.12.2014 року № 1874 

«Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Почаївської 

міської ради». 

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

Вирішили:( Рішення № 1299) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 6 

 

Слухали: Про укладення додаткової угоди до договору № 26/28 від 

28.12.2017р.   про   передачу   коштів. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1300) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 

 

Слухали: Про передачу коштів з   Почаївського  міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Освіта». 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 



Вирішили:( Рішення №1301) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 

 

Слухали: Про передачу коштів з   Почаївського  міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Медицина». 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1302) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку 

Почаївського історико – художнього музею на період до 2020року. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1303) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –4 

 

Слухали: Про передачу коштів з   Почаївського  міського бюджету  до  

Тернопільського обласного бюджету. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1304) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

 
Слухали: Встановлення заборони  продажу алкогольних напоїв на території 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

Інформує: Бондар Г.В. – спеціаліст юридичного відділу Почаївської міської 

ради. 

Вирішили:( Рішення №1305) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми «Розроблення  

містобудівної документації Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади». 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 



Вирішили:( Рішення №1306) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

 

Слухали: Про   затвердження  звіту  про виконання Програми соціальної  

підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 -2018 роки. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1307) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

 

Слухали: Про   затвердження  звіту  про виконання Програми «Організація 

свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2018роки. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1308) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

Слухали: Про   затвердження  звіту  про виконання Програми «Впровадження 

та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах 

освіти Почаївської МОТГ на 2017 – 2019 рр.» 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1309) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 4 

 

Слухали: Про затвердження  звіту про виконання Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 -2018 роки. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1310) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 

 



Слухали: Про затвердження  звіту про виконання Програми розвитку фізичної 

культури і спорту  Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 -2018 роки. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1311) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 

Слухали: Про затвердження  звіту про виконання програми «Створення 

сучасних систем управління громадою на  2017 – 2018 роки». 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1312) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми «Реформування та 

розвиток житлово – комунального господарства Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 -2018 роки». 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення № 1313) 

Результати голосування:  За –  15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 6 

 
Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми допомоги дітям – 

сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування Почаївської міської 

об’єднаної територіальної   громади на 2017 – 2018 р. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1314) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 6 

 
Слухали: Про внесення змін до програми «Розроблення містобудівної 

документації  Почаївської  міської об’єднаної територіальної громади». 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1315) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 5 



 

Слухали: Про внесення змін до програми «Впровадження та застосування 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської 

МОТГ га 2017 -2019 рр.» 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1316) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 6 

 
Слухали: Про  внесення змін до Програми розвитку  Почаївського історико –

художнього музею на період до 2020 року. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  немає  

                                                Утримались –  2 

        Не голосував –6 

 

Слухали: Про внесення змін до Порядку розроблення та виконання місцевих 

цільових програм. 

Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1317) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради №14 від 

24.12.2015 року. 

Інформує: Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу. 

Вирішили: (Рішення №1318) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель  і  споруд площею 0,2500 га   в     с. Старий Тараж, 

вул. Шкільна, 50, гр. Притулі Віктору Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1319) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 



 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1767 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 47., 

гр. Білорус Любові Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1320) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площами 0,8076 га та 0,4444 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин за рахунок земель померлого 

землекористувача, Шилюка Павла  Йосиповича, гр. Шушкевич Тетяні Павлівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1321) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, за 

рахунок земель попереднього землекористувача, померлого Семенюка Івана 

Васильовича, гр. Притулі Віктору Івановичу.  

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

Вирішили:( Рішення №1322) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2373 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 94, гр. 

Дем’янчуку Руслану Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1323) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 



 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у с. Ст. Тараж, вул. Шкільна, 111, гр. Веселову 

Антону Олександровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1324) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у с. Ст. Тараж, вул. Резніка, 13, гр. Паляниці 

Володимиру Олексійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1325) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських   будівель    і  споруд у с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 12 

гр. Курач Євгенії Степанівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1326) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських  будівель   і   споруд  у    с. Старий  Тараж,    вул. Шкільна,  8,   

гр. Мотрунич Ользі Дмитрівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1327) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 



 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у с. Комарин, вул. Зарічна, 3, гр. Клепачу 

Миколі Степановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1328) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,5982 га, 0,4313 га та 0,4796 га у с. Старий Тараж , вул. Лесі Українки 

для ведення особистого селянського господарства гр. Курач Євгенії Степанівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1329) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,4582 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ст. Тараж, гр. Дем’янчуку Руслану Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1330) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0, 0549 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, гр. Бабійчук Любові Семенівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1331) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0, 4159 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, вул. Польова, гр. Бабійчук Любові 

Семенівні. 



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

Вирішили:( Рішення №1332) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0, 4296 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, гр. Мотрунич Ользі 

Дмитрівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1333) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,3000 га та 0,5374 га в с. Комарин, для 

ведення особистого селянського господарства гр. Клепач Жанні Іванівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1334) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0908 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ст. Тараж, гр. Каняєву Аркадію Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1335) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,3461 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, гр. Каняєву Аркадію Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1336) 

Результати голосування: За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 



                                              

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 1,2905 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, гр. Каняєву Аркадію Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1337) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про внесення змін в п.1 рішення № 1077 Почаївської міської ради 

сьомого скликання двадцять шостої сесії від 17.11.2017р.,  гр. Мельнику 

Станіславу Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1338) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про надання дозвілу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0677 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,    господарських    будівель   і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 16, 

гр. Клименчук Ользі Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1339) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 10, 

гр. Плитину Миколі Івановичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1340) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

 

 

 



 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 13а, 

гр. Орловському Григорію Феофановичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу.  

Вирішили:( Рішення №1341) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки    в 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд   в  м. Почаїв, вул. 

Фабрична, 2, гр. Симанюк Зоряні Мирославівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1342) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку,   господарських   будівель   і    споруд   в     м. Почаїв, вул. Дачна, 4, 

гр. Гутовичу Андрію Васильовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1343) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0750 га для будівництва та 

обслуговування    житлового   будинку,   господарських   будівель   і споруд в 

м. Почаїв, вул. Тиха, 3, гр. Комару Петру Івановичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1344) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. Лосятинська,  гр. Орловському Григорію 

Феофановичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1345) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Кузнецову Юрію 

Станіславовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1346) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0197 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. Дачна, гр. Гутовичу Андрію Васильовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1347) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0112 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Суворова, гр. Сторожук 

Світлані Степанівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1348) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0822 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Нікітюк 

Зіні Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 



Вирішили:( Рішення №1349) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

 Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1400 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лісова, гр. Бекеші 

Олександрі Кирилівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1350) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0209 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Галяс 

Ганні Степанівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1351) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0650 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Симанюк 

Зоряні Мирославівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1352) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0512 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Паляниці 

Володимиру Олександровичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1353) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 



                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної   ділянки   для підприємств іншої промисловості площею 0,4000 га в 

м. Почаїв по вул. Шевченка, 33, ФО-П Павлучинській Любові Петрівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1354) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  у м. Почаїв, вул. Толстого, 4, гр. Сіморі 

Олександру Омеляновичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1355) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0304 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/2, гр. Чорномаз 

Мирославі Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1356) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Волинська, 72, гр. Нікітюк 

Зіні Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1357) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Фабрична, 20, гр. Галяс Ганні 

Степанівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1358) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Лісова, 5б, гр. Бекеші Павлу 

Ігнатовичу та Бекеші Олександрі Кирилівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1359) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Галицька, 6, гр. Онук Лідії 

Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1360) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Березина, 46, гр. Чабан Жанні 

Миколаївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1361) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Чайковського, 7, гр. Онуку 

Роману Олеговичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1362) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0653 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель і   споруд   у     м. Почаїв,    вул. Заньковецької, 11а, 

гр. Михалко Сергію Михайловичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1363) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Плетянка, 43/1, гр. Костюк 

Марії Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1364) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Юридика, 14, гр. Цеберській 

Тетяні Миколаївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1365) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 



 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Озерна, 64а, гр. Кушіль 

Степану Васильовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1366) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0340 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. Дачна, гр. Кушельник Світлані 

Федорівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1367) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,0340 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. Дачна, гр. Кушельнику Павлу 

Федоровичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1368) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,1472 га та площею 0,0794 га в м. Почаїв, 

вул. Шкільна, для ведення особистого селянського господарства, гр. Онищуку 

Володимиру Олександровичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 0 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  9 

        Не голосував – 9 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0400 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування      житлового    будинку,   господарських будівель та споруд у 

м. Почаїв, вул. Граби, гр. Трофимлюку Анатолію Васильовичу. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1369) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,1415 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування    житлового    будинку,    господарських будівель та споруд у 

м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Антонюк Варварі Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1370) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,3636 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,   господарських   будівель та   споруд у 

м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Мацолі Івану Васильовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1371) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,1442 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,    господарських    будівель та споруд у 

м. Почаїв, вул. Тиха, гр. Октовичу Роману Сергійовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1372) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0538 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку,    господарських   будівель   та споруд у 

м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Шмигельській Марії Петрівні. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1373) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,1000 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,   господарських   будівель та   споруд у 

м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Топорович Галині Євстахівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1374) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про ммзатвердження акту обстеження меж земельної ділянки 

площею м0,6870 гам для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти (обслуговування будівлі дошкільного навчального закладу) в м. Почаїв, 

вул. Липова, 4а. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1375) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (земельної ділянки) у комунальну власність Почаївській 

ОТГ загальною площею 1,3214 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої   води,    

збирання,    очищення та розділення води) в м. Почаїв, вул. Шкільна, 37. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1376) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Котляревського, гр. Сотнічуку 

Андрію Сергійовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 



Вирішили:( Рішення №1377) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності площею 9,2000 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території м. Почаїв, вул. 

Промислова, 5. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1378) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про внесення змін в пункт 1 рішення сесії Почаївської міської ради 

№ 1032 від 17.11.2017 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної 

ділянки в м. Почаїв, вул. Банкова, 1а», змінивши номер земельної ділянки із 

“1а” на номер “1”. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1379) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 
Слухали: Про внесення змін в рішення № 1530 від 14.05.2018 р. тридцять 

п’ятої сесії п’ятого скликання Почаївської міської ради “Про надання дозволу 

на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і   споруд     та    ведення особистого селянського   господарства   в    

м. Почаїв по вул. Плетянка гр. Грішину Р.В.”, виключивши пункт 2 з даного 

рішення. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосував –7 

Слухали: Про   затвердження експертної грошової оцінки в сумі 6758,00 грн. 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 

викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0096 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Сухому 

Василю Олександровичу. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1380) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 29048,00 грн. 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 

викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0433 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Довгушко 

Андрію Дмитровичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1381) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 16938,00 грн. 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 

викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0244 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Довгушко 

Олексію Дмитровичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1382) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 21239,00 грн. 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 

викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0313 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Степанцю 

Михайлу Григоровичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1383) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 6946,00 грн. 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 

викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0098 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Дмитруку 

Миколі Андрійовичу. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1384) 

Результати голосування:  За –14  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –7 

 

Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки в сумі 20903,00 грн. 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (реконструкція 

викупленої частини складу №1 фабрики “Іква”) площею 0,0309 га  та продаж 

земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Токар 

Степаниді Миколаївні. 

Інформує:  

Вирішили:( Рішення №1385) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 7 

 

 

 

         Міський голова                                                                     В.С. БОЙКО 

        

       Секретар міської ради                                                           В.Я. УЙВАН 

 

 


