
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

ТРИДЦЯТЬ  ЧЕТВЕРТОЇ  СЕСІЇ 

 

 

19. 10. 2018  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

                                                                                                

Тридцять  четверту сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 16 

                                                                                                Відсутні на сесії : 10                                            

                                                                                               (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 земельного відділу -  Олейнік М.Г. 

- спеціаліст земельного відділу - Онук В.В. 

- члени «Спілки учасників бойових дій». 

- громадяни міста. 

 
Засідання тридцять четвертої  сесії  VII cкликання Почаївської    

міської ради  розпочалося  о 11 год. 10 хв., а   закінчилося  о 13 год. 30 хв. 

 

Почаївський  міський   голова Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про проведення  тридцять   четвертої  сесії Почаївської  міської  ради.  

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

1.  

 

 

Про звернення до Прем’єр – міністра України  Гройсмана В.Б.,  

Секретаря    РНБО    України    Турчинова О.В.,    Міністра 

внутрішніх справ  України  Авакова А.Б.  

 

 

   1516 

 

2.  

 

Про   звернення  учасників бойових дій  жителів Почаївської 

ОТГ. 

 

   1517 

  

 

 
3.   

 

Про   передачу коштів медичної субвенції  з  Почаївського 

міського бюджету до Кременецького районного бюджету. 

 

 

   1518 

 

 

4.  

 

Про внесення змін до Програми  щодо забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на території Почаївської  міської  

об’єднаної  територіальної громади на 2018-2019 роки. 

 

   1519 

 

 

5.  

 

Про  закупівлю та безоплатну передачу паливно – мастильних 

матеріалів. 

 

 

   1520 

 

 

6.  

Про затвердження Програми благоустрою населених  пунктів 

Почаївської  міської об’єднаної  територіальної громади на 

2019-2020  роки. 

 

 

   1521 

 

 

7.  
 

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

 

 

   1522 

  

 

8.  

 

Про  продовження дії договору оренди нерухомого майна № 4 

від 27.12.2013р. 

 

   1523 

 

 

 
9.  

 

Про  затвердження  Положення про аукціонну комісію  з  

продажу об’єктів комунальної власності Почаївської міської 

ради , що підлягають приватизації. 

 

 

 

   1524 

 
10.  

 

Про розгляд листа Кременецької місцевої прокуратури щодо 

представництва інтересів Почаївської міської ради. 

 

Рішення 

не 

прийняте 

 

11.  
 

Про  встановлення оплати  та порядок оплати пільг по оплаті 

за навчання у Почаївській музичній школі на 2018 – 2019 

навчальний рік. 

 

 

 

   1525 



 

12.  
 

Про створення комунальної установи «Публічна бібліотека» 

міської ради  Тернопільської області. 

 

    

   1526 

 

13.  
Про  внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради 

№1100 від 21.12.2017р. «Про затвердження структури, 

загальної чисельності  та штатного розпису виконавчого 

органу Почаївської міської ради на 2018 рік», із змінами. 

 

 

  

   1527 

 
 
14.  

 

Про внесення змін до Порядку встановлення розмірів  

орендної  плати  в  м. Почаїв,  с. Затишшя, с. Старий  Тараж , 

с. Комарин. 

 

 

   1528 

 

 

15.  

 

Про затвердження Програми протидії злочинності, корупції та 

тероризму на території Почаївської  міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2018-2019 роки. 

 

 

 

   1529 

 

 

16.  

Про надання дозволу на розроблення проекту «Капітальний 

ремонт  благоустрою   центральної   площі,   частини   парку 

ім.Т.Г.Шевченка в м.Почаєві Кременецького району 

Тернопільської області». 

 

   1530 

   

 

 

17.  

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, 50, гр. Притулі 

Віктору Івановичу. 

    

   

  1531 

 

 

18.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею  

0,3074 га із земель для ведення  особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,    господарських   будівель   і   споруд в 

с. Старий Тараж,  гр. Вихованець Людмилі Михайлівні. 

 

  

  1532 

 

 

19.  

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 41, 

гр. Плетюк Тетяні Никифорівні. 

 

 

  1533 

 

 

20.  

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. Б.Хмельницького, 19 а, гр. Чавві  Віктору Трохимовичу. 

 

 

 

  1534 



 

 

21.  

 

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 , 17, гр. Романюк Ганні Петрівні. 

 

  

 

  1535 

   

 
 

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. 

Старотаразька, 21,  гр. Пасєці Марії Порфиріївні. 

 

    

   

  1536 

 

 

23.  

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. 

Чайковського, 55, гр. Недзельському Василю Афанасійовичу. 

 

  

 

  

  1537 

 

 

 

 

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. Шкільна, 2, 

гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу. 

 

 

 

   

  1538 

 

 

 

25.  

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. Липова, 68, 

гр. Пуренко Михайлу Петровичу. 

 

 

 

  1539 

 

 

26.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки площею 0,3100 га в натурі (на місцевості) 

для    ведення    особистого   селянського   господарства    в    

с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюк Тетяні Никифорівні. 

 

   

  1540 

   

 

 

27.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки площею 0,0730 га в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Варшавська, гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу. 

 

    

   

  1541 



 

 

28.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель   і    споруд в м. Почаїв, 

вул. Промислова, гр. Онук Катерині Василівні. 

 

  

 1542 

 

 

29.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1582 га  для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Грішину Руслану Вікторовичу. 

 

 

  1543 

 

30.  
Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. О.Вишні, 17, 

гр. Юшко Олені Юріївні. 

 

 

  1544 

 

31.  
Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови   території для  гаражного будівництва площею 

0,0294 га  в  м. Почаїв по вул. Возз’єднання та по вул. Липова. 

 

 

   1545 

   

 

 

32.  

Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території щодо зміни цільового призначення власної 

земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька гр. Тивонюку Борису 

Анатолійовичу. 

    

 

  1546 

 

 

33.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0075 

га для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Наливайка, гр. Кушельник Валентині Анатоліївні. 

 

  

  1547 

 

 

34.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0075 га для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, 

вул. Наливайка, гр. Формазюку Івану Петровичу. 

 

 

  1548 

 

 

35.  

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. Вараниці Ірині Миколаївні. 

 

 

  1549 

 

36.  
Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території площею 0,0956 га в м. Почаїв, вул. 

Лосятинська, 14А. 

 

  1550 

   
 

 

37.  

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 в м. Почаїв, вул. Козацька, 34, гр. Баю Михайлу 

Дмитровичу. 

 

    

 

  1551 



 

 

38.  

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. Березина, 67, гр. Деркачу Роману 

Михайловичу. 

 

  

   1552 

 

 

39.  

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 в м. Почаїв, вул. Шевченка, 42, гр. Крутяку Миколі 

Володимировичу. 

 

 

 

  1553 

 

40.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 33, гр. Андріюку 

Андрію Володимировичу. 

 

 

  1554 

 

 

41.  

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 в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 41а, гр. Мельниченку 

Андрію Володимировичу. 

 

    

  1555 

   

 

 

42.  

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. Фабрична, 2, гр. Симанюк Зоряні 

Мирославівні. 

 

    

 

  1556 

 

 

43.  

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 в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, гр. Костюк Ользі 

Олександрівні. 

 

 

  

 

  1557 

 

 

 

44.  

 

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 в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 20, гр. Горбутяку 

Володимиру Михайловичу. 

  

 

 

  1558 



 

 

45.  

Про затвердження 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. 

 

 

 

  1559 

 

 

46.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення  власної земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

Чайковського, гр. Голубу Роману Миколайовичу. 

 

   1560 

   

 

47.  
Про затвердження 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. 

  

  1561 

 

 

48.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0898 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Галицька, гр. Логойді Світлані Вікторівні. 

 

  

   1562 

 

49.  
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1900 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гоголя, 

гр. Дерень Валентині Анатоліївні. 

 

 

  1563 

 

50.  
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0541 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Бригадна, гр. Панчук Марії Іванівні. 

 

 

 

  1564 

 

51.  
Про затвердження акту погодження меж земельної ділянки 

площею 0,1083 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Трофимлюк 

Ганні Василівні. 

 

   1565 

   

 

52.  
Про продовження терміну дії рішення № 1384 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. гр. Дмитруку Миколі 

Андрійовичу. 

    

  1566 

 

53.  
Про продовження терміну дії рішення № 1241 двадцять 

восьмої сесії Почаївської міської ради від 28.02.2018р. гр. 

Токару Тарасу Степановичу та гр. Токар Ларисі Сергіївні. 

 

  

  1567 
 

54.  
Про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Котляревського, гр. Сотнічуку Андрію Сергійовичу. 

 

 

 

  1568 

 

55.  
Про внесення змін в рішення №1481 тридцять третьої сесії 

Почаївської міської ради від 07.09.2018р гр. Яшкірєву Олегу 

Львовичу. 

  

 

 

  1569 



 

 

56.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1613 га у 

власність шляхом викупу для будівництва індивідуального 

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

Степану Яковичу. 

 

 

Рішення 

не 

прийняте 

   

 

За даний порядок   денний проголосували 

                                                За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 

 
Слухали: Про звернення до Прем’єр – міністра України  Гройсмана В.Б.,  

Секретаря    РНБО    України    Турчинова О.В.,    Міністра внутрішніх справ  

України  Авакова А.Б. 

Інформує: Шатківський В.Г. – депутат  міської  ради. 

Вирішили:( Рішення № 1516) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

Слухали: Про   звернення  учасників бойових дій  жителів Почаївської ОТГ. 

Інформує: Паляниця Т.М. - депутат  міської  ради. 

Вирішили:( Рішення № 1517) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

Слухали: Про   передачу коштів медичної субвенції  з  Почаївського міського 

бюджету до Кременецького районного бюджету. 

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

Вирішили:( Рішення №1518 ) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 
Слухали: Про внесення змін до Програми  щодо забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на території Почаївської  міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2018-2019 роки. 



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

Вирішили:( Рішення № 1519) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

Слухали: Про  закупівлю та безоплатну передачу паливно – мастильних 

матеріалів. 

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

Вирішили:( Рішення №1520) 

Результати голосування:  За –14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про затвердження Програми благоустрою населених  пунктів 

Почаївської  міської об’єднаної  територіальної громади на 2019-2020  роки. 

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

Вирішили:( Рішення №1521) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  – 1 

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

Інформує: Боцюк О.І. -  начальник фінансового відділу  Почаївської міської 

ради. 

Вирішили:( Рішення № 1522) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 

Слухали: Про  продовження дії договору оренди нерухомого майна № 4 від 

27.12.2013р. 

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

Вирішили:( Рішення №1523) 

Результати голосування:  За –14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1  

        Не голосував  –  1 

 
Слухали: Про  затвердження  Положення про аукціонну комісію  з  продажу 

об’єктів комунальної власності Почаївської міської ради , що підлягають 

приватизації. 



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

Вирішили:( Рішення № 1524) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

Слухали: Про розгляд   листа Кременецької місцевої прокуратури щодо 

представництва інтересів Почаївської міської ради. 

Інформує: Новаковська І.Ю. – начальник юридичного відділу Почаївської 

міської ради. 

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За –12 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        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 № 1525) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 
Слухали: Про створення комунальної установи «Публічна бібліотека» міської 

ради  Тернопільської області. 

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

Вирішили:( Рішення № 1526) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –  1 

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

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

штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018 рік», із 

змінами. 

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

Вирішили:( Рішення № 1527) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –1 

 



 
Слухали: Про внесення змін до Порядку встановлення розмірів  орендної  

плати  в  м. Почаїв,  с. Затишшя, с. Старий  Тараж , с. Комарин. 

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

Вирішили:( Рішення № 1528) 

Результати голосування:  За – 15  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 

Слухали: Про затвердження Програми протидії злочинності, корупції та 

тероризму на території Почаївської  міської  об’єднаної  територіальної 

громади на 2018-2019 роки. 

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

Вирішили:( Рішення № 1529) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення проекту «Капітальний ремонт  

благоустрою   центральної   площі,   частини   парку ім.Т.Г.Шевченка в 

м.Почаєві Кременецького району Тернопільської області». 

Інформує:  

Вирішили:( Рішення №1530) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

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, 50,  

гр. Притулі Віктору Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1531) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею  0,3074 га із земель для ведення  

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового   будинку,    господарських   будівель   і   споруд     в 

с. Старий Тараж,  гр. Вихованець Людмилі Михайлівні. 



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

Вирішили:( Рішення №1532 ) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 

41, гр. Плетюк Тетяні Никифорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1533) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

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. 

Б.Хмельницького, 19 а, гр. Чавві  Віктору Трохимовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1534) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 
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 , 17, 

гр. Романюк Ганні Петрівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1535) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 
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, 21,  

гр. Пасєці Марії   Порфиріївні. 



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

Вирішили:( Рішення № 1536) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

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. Чайковського, 55, 

гр. Недзельському Василю Афанасійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1537 ) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 
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. Шкільна, 2, 

гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1538) 

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. Липова, 68, гр. 

Пуренко Михайлу Петровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1539) 

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 площею 

0,3100 га в натурі (на місцевості) для    ведення    особистого   селянського   

господарства    в    с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюк Тетяні Никифорівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1540) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 

0,0730 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1541) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування    житлового будинку,   господарських   будівель   і    споруд в 

м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Онук Катерині Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1542) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1582 га  для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Грішину 

Руслану Вікторовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1543) 

Результати голосування:  За –14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  –  2 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування   житлового    будинку,    господарських   будівель   і споруд в 

м. Почаїв, вул. О.Вишні, 17, гр. Юшко Олені Юріївні. 



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

Вирішили:( Рішення № 1544) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови   

території   для  гаражного   будівництва   площею 0,0294 га    в  м. Почаїв по 

вул. Возз’єднання та по вул. Липова. 

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

Секретар Почаївської міської  ради  Уйван В.Я.  оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1545) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                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 

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька    гр. Тивонюку Борису Анатолійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1546) 

Результати голосування:  За –14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

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

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Кушельник Валентині 

Анатоліївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1547) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо  

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

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Формазюку Івану 

Петровичу. 



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

Вирішили:( Рішення № 1548) 

Результати голосування:  За –14 

                                                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. Вараниці Ірині 

Миколаївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1549) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 
Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території площею 0,0956 га в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 14А. 

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

Вирішили:( Рішення № 1550) 

Результати голосування:  За –14 

                                                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 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 34, гр. Баю 

Михайлу Дмитровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1551) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                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. Березина, 67, гр. Деркачу 

Роману Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1552) 

 



Результати голосування:  За –15 

                                                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 будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 42, гр. Крутяку 

Миколі Володимировичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1553) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 33, гр. 

Андріюку Андрію Володимировичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1554) 

Результати голосування:  За –15 

                                                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 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель  і  споруд  в  м. Почаїв, вул. Радивилівська, 41а,  

гр. Мельниченку Андрію Володимировичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1555) 

Результати голосування:  За –14 

                                                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. Фабрична, 2, гр. Симанюк 

Зоряні Мирославівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1556) 



Результати голосування:  За –15 

                                                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 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, гр. Костюк 

Ользі Олександрівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1557) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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 будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

гр. Горбутяку Володимиру Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1558) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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 0,0240 га для    ведення    особистого    селянського   господарства   в   

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

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

Вирішили:( Рішення № 1559) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –  1 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  власної земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування    житлового    будинку,    господарських   будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Голубу Роману Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1560) 

Результати голосування:  За –15 



                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 
Слухали: Про затвердження 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 № 1561) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –  1 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0898 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, гр. Логойді Світлані 

Вікторівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1562) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1900 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гоголя, гр. Дерень Валентині 

Анатоліївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1563) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –  1 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0541 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Панчук Марії Іванівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1564) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  – 1 

 



Слухали: Про затвердження акту погодження меж земельної ділянки площею 

0,1083 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Трофимлюк Ганні Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1565) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував  –  1 

 

Слухали: Про продовження терміну дії рішення № 1384 тридцятої сесії 

Почаївської міської ради від 04.06.2018р. гр. Дмитруку Миколі Андрійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1566) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –  1 

 
Слухали: Про продовження терміну дії рішення № 1241 двадцять восьмої сесії 

Почаївської міської ради від 28.02.2018р. гр. Токару Тарасу Степановичу та гр. 

Токар Ларисі Сергіївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1567) 

Результати голосування:  За –15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –  1 

 

 

Слухали: Про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

Вирішили:( Рішення № 1568) 

Результати голосування:  За –14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про внесення змін в рішення №1481 тридцять третьої сесії 

Почаївської міської ради від 07.09.2018р гр. Яшкірєву Олегу Львовичу. 

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

Депутат Почаївської міської ради Пудайло М.М. оголосив про конфлікт 

інтересів. 



Вирішили:( Рішення № 1569) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував –  1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення   земельної ділянки площею 0,1613 га у власність шляхом викупу 

для будівництва індивідуального   гаража     в   м. Почаїв, вул. Фабрична, 20 б, 

гр. Крамаруку Степану Яковичу. 

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

Вирішили:( Рішення  не прийняте) 

Результати голосування:  За –9 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  4 

        Не голосували  –  2 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

    Секретар міської ради                                                      В.Я. УЙВАН 

 

 

 


