
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

ТРИДЦЯТЬ  ТРЕТЬОЇ  СЕСІЇ 

 

07. 09.  2018  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

                                                                                                

Тридцять третю сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 17 

                                                                                                Відсутні на сесії : 9                                               

                                                                                               (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. 

- начальник   відділу  освіти   Почаївської    міської ради – 

Петровський О.Н. 

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

- спеціаліст земельного відділу –  Олейнік М.Г. 

- голова Почаївського міського осередку КУН – Семенишин М.Г. 

 

Засідання тридцять третьої сесії  VII cкликання Почаївської    

міської ради  розпочалося  о 10 год. 20 хв., а   закінчилося  о 12 год. 45 хв. 

Після  виконання гімну України голова Почаївського міського 

осередку КУНу  Семенишин М.Г. висловився про те, що під час 

святкування Дня  Державного Прапора України і Дня Незалежності 

України  не було виконано гімн України  і вніс пропозицію на черговій 

сесії міської ради заслухати  директора Почаївського міського БК 

Собчука П.П.  з відповідним поясненням. 

 

Почаївський  міський   голова Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про проведення  тридцять  третьої сесії Почаївської  міської  ради.  

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

1.  

 

 

 
Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

 

 

 

 1443 

 

 

2.  

 

Про   затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

перше півріччя 2018 року. 

 

 

 

 1444 

 

3.  

 

Про внесення змін до програми «Розроблення містобудівної 

документації Почаївської міської  об’єднаної територіальної  

громади».  

 

 

  

1445 

 

 

4.  

Про  затвердження  Програми  «Допомога  дітям – сиротам і 

дітям позбавлених батьківського піклування  Почаївської 

міської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019 – 2020 

роки». 

 

 

1446 

 

 

5.  

Про  затвердження  Програми  «Соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення  Почаївської міської  

об’єднаної  територіальної  громади  на  2019 – 2020 роки». 

 

 

 

1447 

 

6.  

 

Про  затвердження висновку про ринкову вартість 

нежитлового приміщення, площею 51,4 м². 

 

 

 

1448 

 

7.  

 

Про  затвердження висновку про ринкову вартість  

нежитлового приміщення, площею 51,2 м². 

 

1449 

  

 

8.  

Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ 1100 від 21.12.2017 р. «Про затвердження структури, 

загальної чисельності та штатного розпису виконавчого 

органу  Почаївської міської  ради на  2018 рік».    

 

 

1450 

 

9.  

Про затвердження положення «Про відділ управління 

проектами та програмами соціально – економічного розвитку 

Почаївської міської ради». 

 

1451 

 
10.  

 

Про надання дозволу Почаївському  комбінату комунальних 

підприємств   на списання котла твердопаливного.  

 

 

1452 

 

11.  
 

Про затвердження звіту про проведення технічного 

обстеження    конструктивних елементів об’єкта. 

 

 

Рішення 

не 

прийняте 

 



 

12.  
Про встановлення оплати та порядок оплати  пільг по оплаті 

за навчання  у  Почаївській музичній школі на 2018-2019 

навчальний рік. 

Рішення 

не 

прийняте 

    

 

13.  
Про затвердження передавальних актів та 

правонаступництва. 

 

   1453 

 
 
14.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель   і    споруд   в   с.Старий Тараж, 

вул. Молодіжна,  гр. Голубу Віталію Васильовичу. 

 

 

 

   1454 

 

 

15.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 29,  гр. Замковській 

Жанні Панасівні. 

 

 

  1455 

 

 

16.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

площею 0,1767 га в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 47, гр. Білорус 

Любові  Василівні. 

 

 

  1456 

 

 
17.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,7838 га для ведення 

особистого  селянського господарства  в с. Старий Тараж, 

вул. Резніка,   гр. Паляниці    Володимиру  Олексійовичу. 

 

  

  1457 

 
18.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,6450 га у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж вул. Вишнева, гр. Процюку 

Олександру Валерійовичу. 

 

  1458 

 
19.  

 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2025 га для ведення 

особистого   селянського   господарства в с. Старий Тараж, 

гр. Шегері Володимиру Андрійовичу. 

 

 

  1459 

 

20.  
 

Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,3838 га для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і  споруд  в  с. Комарин  гр.Фарині Ганні Олексіївні. 

 

 

 

 1460 

 

 

 

 

 

 



 

 

21.  

Про надання дозволу на виготовлення  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  в м.Почаїв, вул. Козацька, 23, гр. Сімчуку Петру 

Семеновичу. 

 

 

   1461 

 
 

22.  

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. Шевченка, 14, гр. Боболінському Юрію  

Федоровичу. 

 

 

  1462 

 

 

23.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул.Толстого,12, 

гр. Павлюк Інні  Володимирівні. 

 

 

  1463 

 

 

24.  

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. Радивилівська, 36а, гр. Сіморі Олександру 

Петровичу. 

 

 

  1464 

 
 

25.  
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 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 в с.Затишшя, вул. Зелена, 7, 

гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні. 

 

 

  1465 

 
 

26.  
 

 

 

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.І.Франка, 26, 

гр. Тріщуку Роману  Олександровичу. 

 

 
 1466 

 
 

27.  

Про надання  дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної   ділянки  в натурі (на 

місцевості) площею 0,0752 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських   

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 12, гр. Костюк 

Анісії  Фадіївні. 

 

 

 

 1467 

 

 

 

 

 

 



 
 

28.  
 

 

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. Івана 

Хворостецького, 32а,   гр. Сміху   Максиму  Ігоровичу   та   

гр. Сміху Іову Ігоровичу у спільну сумісну власність. 

 

 

 

 

  1468 

 
 

29.  
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 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 в м.Почаїв, вул. Марка 

Вовчка, 45, гр. Майсурадзе Григорію  Давидовичу. 

 

 

  1469 

 
 

30.  
 

 

 

Про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,0753 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських   будівель   і   споруд в 

м.Почаїв, вул.Наливайка,50, гр.Ворожбиту Олегу 

Васильовичу. 

 

 

 1470 

 
 

31.  
 

 

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. Варшавська, 28, гр. Лотоцькому Зоту 

Радіоновичу. 

 

 

 1471 

 
 
 

32.  

Про надання дозволу на виготовлення  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 в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 20, гр. Горбутяку 

Володимиру Михайловичу. 

 

 

1472 

 
 

33.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0240 га 

для     ведення   особистого  селянського   господарства     в   

м.Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Горбутяку Володимиру 

Михайловичу. 

 

 

1473 

 
34.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки площею 0,1100 га в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Радивилівська, гр. Юшко Надії Петрівні. 

 

 

 

1474 

 

 

 

 



 

 

35.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1150 га у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Антонюк 

Олені Володимирівні. 

 

 

 

1475 

 

 

36.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1150 га у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Степанюк 

Надії Павлівні. 

 

 

 

1476 

 

37.  
Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,3782 га у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Желізніцькій 

Тетяні Олександрівні. 

 

 

 

1477 

 

 
38.  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0220 га у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Сіморі 

Олександру Петровичу. 

 

 

1478 

39.  Про згоду на передачу у власність земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  площею 0,0800га за 

межами населеного пункту на території Почаївської міської 

ради  гр. Стояку Павлу Володимировичу. 

 

1479 

 

 

 

40.  

Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,1425 га для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м.Почаїв, вул.Чайковського  гр. Чорнобай 

Катерині Василівні. 

 

 

1480 

 

41.  
Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки  для  ведення   особистого селянського  господарства 

в землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і  споруд в м.Почаїв, 

вул. Промислова, гр. Яшкірєву Олегу Львовичу. 

 

 

1481 

 

 

42.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1002 га у власність для ведення індивідуального 

садівництва в м.Почаїв, вул.Шкільна, гр.Мицик Надії 

Макарівні. 

 

 

 

1482 

 

 

 

 



 
43.   

 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1613 га у власність для будівництва індивідуального гаража 

в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20б, гр. Крамаруку Степану 

Яковичу. 

Рішення 

не 

прийняте 

 
 

44.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0075 га у власність для будівництва індивідуального гаража 

в  м.Почаїв, вул.Наливайка, гр. Бойку Анатолію Васильовичу. 

 

1483 

 

 

45.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0075 га у власність для будівництва індивідуального гаража 

в м.Почаїв, вул. Наливайка, гр. Ковальчуку Андрію 

Павловичу. 

 

 

1484 

 

 

46.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0075 га у власність для будівництва індивідуального гаража 

в  м. Почаїв, вул. Наливайка,  гр. Подільчик  Вірі Михайлівні. 

 

1485 

 

 

47.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0075 га у власність для будівництва індивідуального гаража 

в  м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Онишків Оксані Миронівні. 

 

 

1486 

 

 

48.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0075 га у власність для будівництва індивідуального гаража 

в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Соболевській Ользі 

Миколаївні. 

 

 

1487 

 

 

49.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 10, гр. Цимбалюк 

Олені Анатоліївні. 

 

 

1488 

 
 
 

50.  

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 в м. Почаїв, вул. Наливайка, 62,гр. Безкоровайному 

Григорію Михайловичу. 

 

 

 

1489 

 

 

51.   

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в с.Старий Тараж, вул. Шкільна, 5,гр. Мазуру 

В’ячеславу Анатолійовичу. 

 

 

 

 

1490 

 

 

 

 



 
 

52.  

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 в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 13, гр. Орловському 

Григорію Феофановичу. 

 

 

  

1491 

 

 

 

 

 

53.  

Про надання дозволу на  виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

площею 0,0684 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських    будівель   і   споруд в 

м.Почаїв, вул.Козацька,40, гр. Антонюк Олені 

Володимирівні. та Степанюк Надії Павлівні. у спільну 

сумісну власність. 

 

 

 

1492 

 

54.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Почаїв, вул. Південна, 4,гр. Сірик Світлані 

Федорівні. 

 

 

1493 

 

 

55.  

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 в м.Почаїв, вул.Шкільна, 38, гр. Голуб Галині 

Феофанівні. 

 

 

1494 

 

 

56.  

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 в м. Почаїв, вул. Шкільна, 4, гр. Шатківській Анісії 

Федорівні. 

 

 

1495 

 

 

57.  

Про затвердження   проекту із  землеустрою щодо відведення  

у власність земельної   ділянки  площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м.Почаїв, вул. 

Сагайдачного, 14,   гр. Наконечній   Юлії   Сергіївні. 

 

 

 

1496 

 

 

58.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,2150 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,   господарських   будівель  і  споруд в 

м. Почаїв, вул. Шевченка,  гр. Огловій  Надії Петрівні. 

 

 

 

 

 1497 

 

 

 

 

 

 



 

 

59.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки із земель 

для  ведення   особистого селянського  господарства   

площею  0,1000 га в землі для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,    господарських   будівель  і споруд в 

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

Сергійовичу. 

 

 

 

 1498 

 

60.  
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0989 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. 

Старотаразька, гр. Онук Любові Анатоліївні. 

 

  

 

1499 

 

61.  
Про затвердження 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. 

 

1500 

 

62.  
Про затвердження 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. 

 

 

 

1501 

 

 

63.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

площею 0,0216 га в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Південна, гр. Сірик Світлані Федорівні. 

 

 

 

1502 

 

 

64.  

Про затвердження 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.  

 

 

 

1503 

 

 

65.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1292 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Чайковського, гр. Гуменюк Інні Ростиславівні.  

 

 

1504 

 

66.  
Про продовження терміну дії рішення № 1383 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Степанцю Михайлу 

Григоровичу. 

 

 

1505 

 

67.  
Про продовження терміну дії рішення № 1381 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Довгушку Олексію 

Дмитровичу. 

 

 

1506 

 

 

 



 

68.  
 

Про укладання договорів на управління спадщиною ТОВ 

«Західна Агровиробнича компанія». 

 

1507 

 
 

69.  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки на умовах оренди в межах 

населеного пункту терміном на 49 (сорок дев’ять) років для 

обслуговування адміністративних приміщень ПАТ 

«Кременецьгаз». 

 

 

 1508 

 

 

 

70.  

Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1904  га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в  м.Почаїв вул. Березина, гр. Карел Наталії 

Василівні. 

 

 

 1509 

 

71.  
Про затвердження детального плану території земельної 

ділянки для будівництва кварталу житлової забудови площею 

3,5000 га  в  м. Почаїв. 

 

 1510 

 

72.  
Про продовження терміну дії рішення № 1385 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Токар Степаниді 

Миколаївні. 

 

 1511 

 

73.  
 

Про продовження терміну дії рішення № 1380 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Сухому Василю 

Олександровичу. 

  

1512 

 

74.  
Про продовження терміну дії рішення № 1381 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р.  Довгушко  Андрію 

Дмитровичу. 

 

1513 

75.  Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж 

земельної ділянки площею 0,4000 гау власність ФО-П 

Павлучинській Любові Петрівні в м. Почаїв, вул. Шевченка, 

33 

 

Рішення 

не 

прийняте 

76.  Про поділ земельної ділянки комунальної власності загальною 

площею 5,2992 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної,   машинобудівної   та   іншої   промисловості   в  

м. Почаїв, вул. Промислова, 5. 

 

Рішення 

не 

прийняте 

 

77.  
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0901 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 10, гр. Чуху Василю Іллічу. 

 

 

1514 

 

 

 

 

 

 

78.  
Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки в 

м. Почаїв по вул. Шевченка. 

1515 



 

                   За даний порядок   денний проголосували 

                                                За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

 

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 
Інформує: Боцюк О.І – головний бухгалтер Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1443) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

Слухали: Про   затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше 

півріччя  2018 року. 

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

Вирішили:( Рішення № 1444) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про внесення змін до програми «Розроблення містобудівної 

документації Почаївської міської  об’єднаної територіальної  громади».  

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

Вирішили:( Рішення №1445) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

 

Слухали: Про  затвердження  Програми  «Допомога  дітям – сиротам і дітям 

позбавлених батьківського піклування  Почаївської міської  об’єднаної  

територіальної  громади  на  2019 – 2020 роки». 

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

Вирішили:( Рішення №1446) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – немає 

 



Слухали: Про  затвердження  Програми  «Соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення  Почаївської міської  об’єднаної  

територіальної  громади  на  2019 – 2020 роки». 

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

Вирішили:( Рішення №1447) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

 
Слухали: Про  затвердження висновку про ринкову вартість нежитлового 

приміщення, площею 51,4 м². 

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

Виступив: Трофимлюк Г.Б. – депутат Почаївської міської ради  оголосив про 

конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення №1448) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 
Слухали: Про  затвердження висновку про ринкову вартість  

нежитлового приміщення, площею 51,2 м². 

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

Виступив:Чиж В.В. – депутат Почаївської міської ради  оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1449) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались – 3 

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 1100 

від 21.12.2017 р. «Про затвердження структури, загальної чисельності та 

штатного розпису виконавчого органу  Почаївської міської  ради на  2018 рік».    

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

Вирішили:( Рішення №1450) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1  

        Не голосували  – немає 

 

Слухали: Про затвердження положення « Про відділ управління проектами та 

програмами соціально – економічного розвитку Почаївської міської ради». 

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

Вирішили:( Рішення № 1451) 

 



Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – немає 

 
Слухали: Про надання дозволу Почаївському  комбінату комунальних 

підприємств   на списання котла твердопаливного.  

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

Вирішили:( Рішення №1452) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 
Слухали: Про затвердження звіту про проведення технічного обстеження    

конструктивних елементів об’єкта. 

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

Вирішили:( Рішення  не прийняте) 

Результати голосування:  За – 2 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  11 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про встановлення оплати та порядок оплати  пільг по оплаті за 

навчання  у  Почаївській музичній школі на 2018-2019 навчальний рік. 

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

Вирішили:( Рішення  не прийняте) 

Результати голосування:  За – 0 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  13 

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження передавальних актів та правонаступництва. 

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

ради. 

Вирішили:( Рішення №1453) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – немає 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і    споруд   в   

с.Старий Тараж, вул. Молодіжна,  гр. Голубу  Віталію  Васильовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1454) 

 



Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 3 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0, 2500 га в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і    споруд   в     с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 29,  

гр. Замковській Жанні Панасівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1455) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1767 га в натурі 

(на місцевості) 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 № 1456) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею    0,7838 га    для   ведення     особистого  селянського господарства  в 

с. Старий Тараж, вул. Резніка,   гр. Паляниці    Володимиру  Олексійовичу. 

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

Вирішили: (Рішення №1457) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,6450 га у власність для ведення 

особистого    селянського    господарства   в    с. Старий Тараж вул. Вишнева, 

гр. Процюку Олександру Валерійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1458) 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею   0,2025 га  для    ведення   особистого     селянського   господарства в 

с. Старий Тараж,   гр. Шегері Володимиру Андрійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1459) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,3838 га для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування    житлового    будинку,   господарських 

будівель  і  споруд  в  с. Комарин  гр.Фарині Ганні Олексіївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1460) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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)  площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і   споруд  в 

м.Почаїв, вул. Козацька, 23, гр. Сімчуку Петру Семеновичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1461) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового  

будинку,  господарських  будівель   і    споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 14, 

гр. Боболінському Юрію  Федоровичу. 



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

Вирішили:( Рішення № 1462) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались – 1 

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул.Толстого,12,  

гр. Павлюк   Інні  Володимирівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1463) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового   

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

36а, гр. Сіморі Олександру Петровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1464) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,    господарських     будівель   і    споруд в с.Затишшя, вул. Зелена, 7, 

гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1465) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

вул.І.Франка, 26, гр. Тріщуку Роману Олександровичу. 



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

Вирішили:( Рішення №1466 ) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

Слухали: Про надання  дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної   ділянки  в 

натурі (на місцевості) площею 0,0752 га для будівництва та обслуговування 

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

Перемоги, 12, гр. Костюк Анісії Фадіївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1467) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

Хворостецького, 32а,   гр. Сміху   Максиму  Ігоровичу   та   гр. Сміху Іову 

Ігоровичу.у спільну сумісну власність. 

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

Вирішили:( Рішення № 1468) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 45, 

гр. Майсурадзе  Григорію  Давидовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1469) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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) площею 0,0753 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і   споруд в м.Почаїв, вул.Наливайка,50, 

гр.Ворожбиту Олегу Васильовичу. 



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

Вирішили:( Рішення № 1470) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Варшавська, 28,  гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1471 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 20, 

гр. Горбутяку  Володимиру Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1472 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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) площею 0,0240 га для     ведення   особистого  селянського   

господарства в м.Почаїв, вул.Лосятинська, гр.Горбутяку Володимиру 

Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1473) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 

0,1100 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. Радивилівська,  гр. Юшко Надії Петрівні. 



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

Вирішили:( Рішення №1474 ) 

Результати голосування:  За – 16  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення    земельної   ділянки    площею 0,1150 га   у    власність   для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, 

гр. Антонюк Олені Володимирівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1475) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 
Слухали: Про  надання   дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо  відведення   земельної   ділянки площею 0,1150 га у власність для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, 

гр. Степанюк Надії Павлівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1476 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про   надання   дозволу на виготовлення   проекту    із    землеустрою 

щодо    відведення  земельної    ділянки площею 0,3782 га у власність  для 

ведення   особистого  селянського  господарства   в    с. Затишшя, вул. Зелена, 

гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1477) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про надання   дозволу   на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення    земельної    ділянки    площею 0,0220 га   у   власність     для 

ведення    особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 

гр. Сіморі Олександру Петровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1478 ) 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 
Слухали: Про згоду на передачу у власність земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  площею 0,0800га за межами населеного 

пункту на території Почаївської міської ради  гр. Стояку Павлу 

Володимировичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1479) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1425 га для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м.Почаїв, вул.Чайковського  гр. Чорнобай Катерині Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1480) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  для  ведення   особистого 

селянського  господарства в землі для будівництва та обслуговування 

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

Промислова, гр. Яшкірєву Олегу Львовичу. 

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

Виступив: Пудайло М.М. – депутат Почаївської міської ради оголосив про 

конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення №1481) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 

 Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1002 га у власність для ведення 

індивідуального садівництва в м.Почаїв, вул.Шкільна, гр. Мицик Надії 

Макарівні. 



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

Вирішили:( Рішення № 1482) 

Результати голосування:  За – 14  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували –2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1613 га у власність для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20б, гр. Крамаруку Степану 

Яковичу. 

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

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 3 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  10 

        Не голосували  – 3 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0075 га у власність для будівництва 

індивідуального гаража в  м.Почаїв, вул.Наливайка, гр.Бойку Анатолію 

Васильовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1483) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0075 га у власність для будівництва 

індивідуального гаража в м.Почаїв, вул. Наливайка, гр. Ковальчуку Андрію 

Павловичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1484) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0075 га у власність для будівництва 

індивідуального гаража в  м. Почаїв, вул. Наливайка,  гр. Подільчик  Вірі 

Михайлівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1485) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 



                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0075 га у власність для будівництва 

індивідуального гаража в  м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Онишків Оксані 

Миронівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1486) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0075 га у власність для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр.Соболевській Ользі 

Миколаївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1487) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1000 га в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 10,  

гр. Цимбалюк Олені Анатоліївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1488) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 

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    в     м. Почаїв,       вул. Наливайка, 62, 

гр. Безкоровайному  Григорію Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1489) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 



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 в с.Старий Тараж, вул. Шкільна, 5,гр. Мазуру 

В’ячеславу Анатолійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1490) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

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 в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 13,  

гр. Орловському Григорію Феофановичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1491) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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) площею 0,0684 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських    будівель   і   споруд в м. Почаїв, вул. Козацька,40, 

гр. Антонюк Олені Володимирівні. та Степанюк Надії Павлівні. у спільну 

сумісну власність. 

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

Вирішили:( Рішення №1492) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –2 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1000 га в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Південна, 4,гр. Сірик Світлані 

Федорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1493) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 2 



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 в м.Почаїв, вул.Шкільна, 38, гр. Голуб Галині 

Феофанівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1494) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –2 

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    в    м. Почаїв,   вул. Шкільна, 4, 

 гр. Шатківській Анісії Федорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1495) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про затвердження   проекту із  землеустрою щодо відведення  у 

власність земельної   ділянки  площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

м.Почаїв, вул. Сагайдачного, 14,   гр. Наконечній   Юлії   Сергіївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1496) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,2150 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,   господарських   будівель  і  споруд   в 

м. Почаїв, вул. Шевченка,  гр. Огловій  Надії   Петрівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1497) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –2 

 



Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки із земель для  ведення   особистого 

селянського  господарства   площею  0,1000 га в землі для будівництва та 

обслуговування     житлового   будинку,    господарських   будівель  і споруд в 

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

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

Вирішили:( Рішення №1498) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0989 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв,  вул. Старотаразька, гр. Онук Любові 

Анатоліївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1499) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 3 
Слухали: Про затвердження 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: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1500) 

Результати голосування:  За –16  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 
Слухали: Про затвердження 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: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1501) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,0216 га в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Південна, гр. Сірик Світлані Федорівні. 



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

Вирішили:( Рішення № 1502) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосував – 1 

Слухали: Про затвердження 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: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1503) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1292 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Гуменюк Інні 

Ростиславівні.  

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

Вирішили:( Рішення № 1504) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

Слухали: Про продовження терміну дії рішення № 1383 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Степанцю Михайлу Григоровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1505) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

Слухали: Про продовження терміну дії рішення № 1381 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Довгушку Олексію Дмитровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1506) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про укладання договорів на управління спадщиною ТОВ «Західна 

Агровиробнича компанія». 

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

Вирішили:( Рішення №1507 ) 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки на умовах оренди в межах населеного пункту 

терміном на 49 (сорок дев’ять) років для обслуговування адміністративних 

приміщень ПАТ «Кременецьгаз». 

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

Вирішили:( Рішення № 1508) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –2 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1904  га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в  м.Почаїв вул. Березина,    гр. Карел Наталії Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1509) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 3 
Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва кварталу житлової забудови площею 3,5000 га  в  м. Почаїв. 

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

Виступили: Галаган С.С., Чиж В.В.,Шатківський В.Г.- депутати Почаївської 

міської ради  оголосили про конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1510) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 3 

 
Слухали: Про продовження терміну дії рішення № 1385 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Токар Степаниді Миколаївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1511) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 



Слухали: Про продовження терміну дії рішення № 1380 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. Сухому Василю Олександровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1512) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –1 
Слухали: Про продовження терміну дії рішення № 1381 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р.  Довгушко  Андрію Дмитровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1513 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної 

ділянки площею 0,4000 гау власність ФО-П  Павлучинській Любові Петрівні в 

м. Почаїв, вул. Шевченка, 33 

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

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 2 

                                                Проти –  5 

                                                Утримались – 9 

        Не голосував –1 

 

Слухали: Про поділ земельної ділянки комунальної власності загальною 

площею 5,2992 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,   машинобудівної   та   

іншої   промисловості   в  м. Почаїв, вул. Промислова, 5. 

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

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 0 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  12 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0901 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 10, гр. Чуху Василю 

Іллічу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1514) 

Результати голосування:  За – 14 



                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 

Слухали:   Про   затвердження   акту    обстеження    меж земельної ділянки в 

м. Почаїв по вул. Шевченка. 

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

Вирішили:( Рішення №1515 ) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –3 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

    Секретар міської ради                                                      В.Я. УЙВАН 

 

 


