
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 
ПРОТОКОЛ 

СОРОК ПЕРШОЇ  СЕСІЇ 
 

 
01. 03. 2019  року                                                                                                                   
                                                                                                                      м. Почаїв    
                                                                                                         вул. Шевченка, 2 
                                                                                      Міський Будинок культури, 
                          зал засідань 
 

Сорок  першу  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 :  
 

-  головний лікар  некомерційного підприємства РКЗ "Кременецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги"  - Корнійчук В.І. 

- завідуюча Почаївською амбулаторією загальної практики сімейної 
медицини комунального некомерційного підприємства «Кременецький 
центр первинної медико – санітарної допомоги»  – Процюк Т.М. 

- працівник СБУ – Кушнір В.І. 
-  керівник Кременецької місцевої прокуратури - Шарабар А.В. 
- працівник Кременецької місцевої прокуратури – Янюк  О.М. 
- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 
- заступник міського голови – Максимчук С.В. 
- заступник міського голови – Чубик А.В. 
- начальник   відділу   освіти   Почаївської  міської ради –  

Петровський О.Н. 
- спеціаліст    юридичного   відділу    Почаївської    міської     ради –  

Бондар Г.В.  
- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Онук В.В. 
 



 
Засідання сорок першої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 15 хв., а   закінчилося  о 12 год. 10 хв. 
 
Почаївський  міський   голова Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про проведення   сорок першої  сесії Почаївської  міської  ради.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 
  

     1.  
  

 
Про затвердження Програми «Розвиток та підтримка 
комунальних закладів  охорони  здоров’я,  що надають 
первинну медичну допомогу на території  Почаївської  міської 
об’єднаної територіальної громади». 

 
   
1742 
 

 
  

     2.  
  

 
Про    встановлення     туристичного    збору    на     території 
Почаївської   ОТГ на 2019 рік. 

 
   
 1743 

 
  

     3. 
  

 
Про дозвіл на безоплатну передачу науково – популярних 
нарисів з історії Почаєва «Світочі  Почаєва». 

 
   
  1744 

 
  

     4. 
  

 
Про     закріплення     права     користування      нежитловими 
приміщеннями. 

 
   
  1745 

 
  

     5. 
  

 
Про внесення змін до міського бюджету  на 2019 рік. 

 
  1746 
 

 
  

     6. 
  

 
Про внесення змін до договору оренди землі від «05» грудня 
2007 року. 

 
  
 1747 

 
  

     7. 
  

 
Про  затвердження    додаткової   угоди   до   договору  оренди 
землі. 

 
  
 1748 

 
  

     8. 
  

 
Про затвердження додаткової угоди №1 до договору оренди 
нерухомого майна від 27.12.2013р. № 4. 
 

 
1749 
   
 

 
  

     9. 
  

Про надання дозволу  на приватизацію квартири №17 у 
житловому будинку, що розташований за адресою вул. 
М.Рожко,4, м.Почаїв Подпалову Андрію Євгенійовичу. 

 
  
1750 



 
  

   10. 
  

 
Про затвердження умов та стартової ціни об’єкта малої 
приватизації  міської комунальної власності. 
 

 
  
1751 

 
  

  11. 
  

 
Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей з 
особливими потребами. 

 
 1752 
 
 

 
  

   12. 
  

 
Про розгляд листа Кременецької місцевої прокуратури  щодо 
представництва інтересів Почаївської  міської ради. 

  
Рішення 
не 
прийнято 

   
   13.  

Про продовження терміну дії рішення № 733 двадцятої сесії 
Почаївської міської ради від 28.03.2017р. гр. Фенюк Л.І. 

  
 1753 

 
 
   14. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної   документації 
із землеустрою щодо зміни меж та конфігурації земельної 
ділянки   площею 0,0350 га  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмаю Миколі 
Олександровичу. 

  
 
 1754 

 
 
   15. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0964 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Грушевського 14а,  гр. Денисюку Василю Вікторовичу. 

  
 
 1755 

 
 
 
   16. 

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.Космонавтів, 
20, гр. Тивонюк Надії Василівні. 

  
 
 1756 

 
   17. 

Про скасування рішення №465 Почаївської міської ради 
сьомого скликання десятої сесії від 20.07.2016р. гр. Бойку 
Михайлу Олександровичу. 

  
1757 

 
  18.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо   відведення   у   власність   земельної ділянки площею 
0,3404 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Почаїв, вул. Шевченка, гр. Бойку Михайлу Олександровичу. 

  
1758 

 
  19. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо   відведення у власність земельної ділянки площею 
0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
гр. Білорусу Миколі Васильовичу. 

  
1759 

 
  20. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо  відведення у власність земельної ділянки площею 
0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
гр. Бондару Руслану В’ячеславовичу. 

  
1760 



 
  21. 

Про надання дозволу на розроблення детального плану 
забудови території площею 0,2376 га в м. Почаїв, по вул. 
Радивилівська, 20. 

  
1761 

 
  22. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Возз’єднання. 

  
1762 

 
 
   23. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території  щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки площею 0,0458 га для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Квіткова, гр. Струкалу Сергію 
Костянтиновичу. 

  
 
1763 

 
    
  24. 

Про скасування рішення №1549 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. та 
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. Вараниці Ірині Миколаївні. 

  
 
1764 

 
 
  25. 

Про скасування рішення №1547 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. та 
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. 

  
 
1765 

 
 
  26. 

Про скасування рішення №1548 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. та 
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. Формазюку Івану Петровичу. 

  
 
1766 

 
 
   27. 

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. Старотаразька, 68, гр. Бондар Надії 
Федорівні. 

  
 
1767 

 
 
   28. 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 1, гр. Ботвінко Ірині 
Петрівні.  

  
 
1768 

 
 
   29. 

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. Варшавська, 28, гр. Лотоцькому Зоту 
Радіоновичу. 

  
 
1769 



 
 
  30. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0923 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 20а, гр. Паскару Віктору 
Васильовичу. 

  
1770 

 
 
  31. 

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. Гайова, 16, гр. Підгурському Роману 
Васильовичу. 
 

  
 
 1771 

 
 
  32. 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 41, гр. Плетюк Тетяні 
Никифорівні. 

  
 
1772 

 
 
   33. 

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. Старотаразька, 78, гр. Процюк Марії 
Андріївні. 
 

  
 
1773 

 
 
  34. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,3100 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, гр. Плетюк Тетяні Никифорівні. 

  
 
1774 

 
 
   35. 

Про   затвердження проекту  із землеустрою щодо відведення 
у   власність   земельної   ділянки площею 0,1433 га для 
ведення  особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, гр. Бондар Надії Федорівні. 

  
1775 

 
 
  36. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4630 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Бригадна, гр. Кравчуну Івану Євгеновичу. 
 

  
1776 

 
 
    37. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0730 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Варшавська, гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу. 

  
1777 

 
 
    38. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3168 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, 
гр. Підгурському Роману Васильовичу. 

  
1778 



 
  
  39. 

 
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 36, гр. 
Щербюку Андрію Павловичу. 

  
1779 

 
    
  40. 

 
Про   затвердження   проекту із землеустрою щодо відведення 
у   власність   земельної   ділянки площею 0,1042 га для 
ведення    особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, гр. Процюк Марії Андріївні. 
 

  
1780 

 
 
   41. 

Про   затвердження   проекту   із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0832 га 
для   індивідуального   садівництва  в   м. Почаїв,  вул. Гайова, 
гр. Підгурському Роману Васильовичу. 
 

  
 
1781 

 
    
   42. 

 
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0572 га для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
гр. Семещуку Федору Анатолійовичу. 
 

  
 
 1782 

 
  43. 

 
Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 
33, гр. Басок Л.І. 
 

  
1783 

 
 
   44. 

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. 
Грушевського 14б,  гр. Денисюк Антоніні Вікторівні. 
 

  
 
1784 

 
 
   45. 

 
Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0740 
га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Грушевського, гр. Денисюк Антоніні Вікторівні. 

  
 1785 

 
 
   46. 

 
Про  погодження передачі земельної ділянки в постійне 
користування площею 22,8667 га для дослідницьких та 
навчальних цілей в м.Почаїв  ДНЗ «Почаївське вище 
професійне училище». 

  
Рішення 
не 
прийнято 

 
 



За даний порядок денний проголосували: 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 
 
Слухали:  Про затвердження Програми «Розвиток та підтримка комунальних 
закладів  охорони  здоров’я,  що надають первинну медичну допомогу на 
території  Почаївської  міської об’єднаної територіальної громади». 
Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 
Вирішили:(Рішення №1742) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  3 

        Не голосували  –  0 
Слухали:  Про    встановлення     туристичного    збору    на     території 
Почаївської   ОТГ на 2019 рік. 
Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 
Вирішили:(Рішення № 1743) 
Результати голосування:  За – 18 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 
 

Слухали:  Про дозвіл на безоплатну передачу науково – популярних нарисів 
з історії Почаєва «Світочі  Почаєва». 
Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 
Вирішили:(Рішення № 1744) 
Результати голосування:  За – 18 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 
 

Слухали:  Про     закріплення     права     користування      нежитловими 
приміщеннями. 
Інформує: Максимчук С.В.– заступник міського голови. 
Вирішили:( Рішення №1745) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

Слухали:  Про внесення змін до міського бюджету  на 2019 рік. 
Інформує: Боцюк О.І. – начальник фінансового відділу Почаївської міської 
ради. 
Вирішили:(Рішення № 1746) 



Результати голосування:  За – 18 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 
 

Слухали:  Про    внесення   змін   до   договору   оренди   землі   від 
                   «05» грудня 2007 року. 
Інформує: Максимчук С.В.– заступник міського голови. 
Вирішили:(Рішення №1747) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про  затвердження    додаткової   угоди   до   договору  оренди 
землі. 
Інформує: Максимчук С.В.– заступник міського голови.  
Вирішили:(Рішення № 1748) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 
Слухали:  Про затвердження додаткової угоди №1 до договору оренди 
нерухомого майна від 27.12.2013р. № 4. 
Інформує: Максимчук С.В.– заступник міського голови.  
Вирішили:(Рішення №1749) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

Слухали:  Про надання дозволу  на приватизацію квартири №17 у 
житловому будинку, що розташований за адресою вул. М.Рожко,4, м.Почаїв 
Подпалову Андрію Євгенійовичу. 
Інформує: Максимчук С.В.– заступник міського голови. 
Вирішили:(Рішення № 1750) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про затвердження умов та стартової ціни об’єкта малої приватизації  
міської комунальної власності. 
Інформує: Максимчук С.В.– заступник міського голови. 
Вирішили:(Рішення № 1751) 



Результати голосування:  За – 17 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 
 

Слухали:  Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей з 
особливими потребами. 
Інформує: Петровський О.Н.- начальник відділу освіти Почаївської міської 
ради. 
Вирішили:(Рішення №1752) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

Слухали:  Про розгляд листа Кременецької місцевої прокуратури  щодо 
представництва інтересів Почаївської  міської ради. 
Інформує: Уйван В.Я. – секретар міської  ради. 
Вирішили:(Рішення не прийнято) 
Результати голосування:  За – 10 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  5 

        Не голосували  –  3 
 

Слухали:  Про продовження терміну дії рішення № 733 двадцятої сесії 
Почаївської міської ради від 28.03.2017р. гр. Фенюк Л.І. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1753) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної   документації із 
землеустрою щодо зміни меж та конфігурації земельної ділянки   площею 
0,0350 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмаю 
Миколі Олександровичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1754) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 



Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0964 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Грушевського 14а,  гр. Денисюку Василю Вікторовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1755) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        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.Космонавтів, 20, гр. Тивонюк Надії Василівні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1756) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про скасування рішення № 465 Почаївської міської ради сьомого 
скликання десятої сесії від 20.07.2016р. гр. Бойку Михайлу Олександровичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1757) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо   відведення   у   власність   земельної ділянки площею 0,3404 га для 
ведення   особистого  селянського господарства в м.Почаїв, вул. Шевченка, 
гр. Бойку Михайлу Олександровичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1758) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 



Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо   відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Білорусу Миколі 
Васильовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1759) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо  відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Бондару Руслану 
В’ячеславовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1760) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 
території площею 0,2376 га в м. Почаїв, по вул. Радивилівська, 20. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1761) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Возз’єднання.  
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 1762 ) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  2 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території  
щодо з міни  цільового призначення власної земельної ділянки площею 
0,0458 га для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та   обслуговування   житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Квіткова, гр. Струкалу Сергію 
Костянтиновичу. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради.  
Вирішили:(Рішення № 1763) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про скасування рішення №1549 Почаївської міської ради сьомого 
скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. та 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. Вараниці Ірині Миколаївні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1764) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 
Слухали:  Про скасування рішення №1547 Почаївської міської ради сьомого 
скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. та 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 Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1765) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

Слухали:  Про скасування рішення №1548 Почаївської міської ради сьомого 
скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. та 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. Формазюку Івану Петровичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1766) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

 



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. Старотаразька, 
68, гр. Бондар Надії Федорівні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1767) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 1, гр. Ботвінко 
Ірині Петрівні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 1768 ) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

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. Варшавська, 28, гр. 
Лотоцькому Зоту Радіоновичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1769) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 
Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0923 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 20а, гр. Паскару 
Віктору Васильовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1770) 
 
 



Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
 

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. Гайова, 16, гр. Підгурському 
Роману Васильовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1771) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        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 с. Затишшя, вул. Зелена, 41, гр. Плетюк 
Тетяні Никифорівні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1772) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

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. Старотаразька, 78, гр. 
Процюк Марії Андріївні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1773) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про   затвердження технічної    документації   із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,3100 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюк Тетяні Никифорівні. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1774) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про   затвердження проекту  із землеустрою щодо відведення у   
власність   земельної   ділянки площею 0,1433 га для ведення  особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Бондар Надії 
Федорівні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1775) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  2 

        Не голосували  –  0 
 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4630 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Кравчуну Івану 
Євгеновичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1776) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 
 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0730 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, гр. Лотоцькому Зоту 
Радіоновичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1777) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3168 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Підгурському Роману 
Васильовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1778) 



Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для для будівництва та 
обслуговування    житлового    будинку,    господарських   будівель  і споруд 
в  м. Почаїв, вул. Ясна, 36, гр. Щербюку Андрію Павловичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1779) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про   затвердження   проекту із землеустрою щодо відведення у   
власність   земельної   ділянки площею 0,1042 га для ведення    особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Процюк Марії 
Андріївні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1780) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про   затвердження   проекту   із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0832 га для   індивідуального   
садівництва  в   м. Почаїв,  вул. Гайова, гр. Підгурському Роману Васильовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1781) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 
Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0572 га для індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Семещуку Федору Анатолійовичу. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1782) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 



Слухали: Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 33, гр. Басок Л.І. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення №1783) 
Результати голосування:  За – 15 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Грушевського 14б,  
гр. Денисюк Антоніні Вікторівні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1784) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0740 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського, гр. 
Денисюк Антоніні Вікторівні. 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення № 1785) 
Результати голосування:  За – 16 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали:  Про  погодження передачі земельної ділянки в постійне 
користування площею 22,8667 га для дослідницьких та навчальних цілей в 
м.Почаїв  ДНЗ «Почаївське вище професійне училище». 
Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:(Рішення не прийняте) 
Результати голосування:  За – 1 
                                                Проти –  0 
                                                Утримались –  12 

        Не голосували  –  5 
 

 
 
       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

    Секретар міської ради                                                      В.Я. УЙВАН 


	ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
	СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
	ПРОТОКОЛ
	СОРОК ПЕРШОЇ  СЕСІЇ
	01. 03. 2019  року
	м. Почаїв
	вул. Шевченка, 2
	Міський Будинок культури,
	зал засідань
	Всього депутатів: 26
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  1
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  3
	Не голосували  –  0
	Результати голосування:  За – 18
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  0
	Результати голосування:  За – 18
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  0
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 18
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  0
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 17
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  1
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 10
	Проти –  0
	Утримались –  5
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  1
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	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. ...
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	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. ...
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  2
	Не голосували  –  0
	Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4630 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Кравчуну Івану Євгеновичу.
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  0
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Слухали:  Про   затвердження   проекту із землеустрою щодо відведення у   власність   земельної   ділянки площею 0,1042 га для ведення    особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Процюк Марії Андріївні.
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Слухали:  Про   затвердження   проекту   із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0832 га для   індивідуального   садівництва  в   м. Почаїв,  вул. Гайова, гр. Підгурському Роману Васильовичу.
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0572 га для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Семещуку Федору Анатолійовичу.
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 15
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  3
	Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді...
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 16
	Проти –  0
	Утримались –  0
	Не голосували  –  2
	Результати голосування:  За – 1
	Проти –  0
	Утримались –  12
	Не голосували  –  5

