
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК  ЧЕТВЕРТОЇ  СЕСІЇ 

 

 

25. 06. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок  четверту сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 18 

                                                                                             Відсутні на сесії : 8                                         

                                                                                            (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 
- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- працівник СБУ – Кушнір В.І. 

- начальник відділу освіти Почаївської міської ради – Петровський О.Н. 

- спеціаліст земельного відділу – Олейнік М.Г. 

- оператор копіювальних  та розмножувальних машин – Іващук О.М. 

 

Засідання сорок  четвертої  сесії VII cкликання Почаївської    

міської ради  розпочалося  о 10 год. 15 хв., а   закінчилося  о 12 год. 00 хв. 

 

У зв’язку з перебуванням у відпустці  секретаря Почаївської міської 

ради Уйвана Василя Яковича  секретарем 44 – ї сесії  було одноголосно  

обрано депутата Гичку Г.І. 

Почаївський  міський   голова  Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про   проведення   сорок   четвертої  сесії   Почаївської   міської  ради.  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  

     1.  
1.  

 

 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького  районного  бюджету. 

 

   

1914 

 

1.  

     2.  
2.  

 

Про закупівлю та безоплатну передачу паливно – мастильних 

матеріалів. 

 

 

   

1915 

 

 
     3. 

3.  

 

Про Бюджетний регламент  Почаївської міської ради (об’єднаної 

територіальної громади). 

  

   

   

1916 

 

2.  

     4. 
4.  

 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького міського бюджету. 

 

   

 

1917 

 

3.  

     5. 
5.  

 

Про встановлення єдиного податку на території Почаївської ОТГ 

на 2020 рік. 

 

 

1918 

 

4.  

     6. 
6.  

 

Про встановлення  ставок і пільг із сплати земельного податку на 

2020 рік. 

 

  

1919 

 

 

5.  

     7. 
7.  

 

Про встановлення  ставок і пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки  на  2020 рік. 

 

1920  

 

 

6.  

     8. 
8.  

 

Про встановлення туристичного збору на території Почаївської 

ОТГ  на 2020 рік. 

 

 

1921 

 

    9. 

 

Про встановлення податку на майно в частині транспортного 

податку на 2020 рік. 

  

 

1922 

 

 

  10. 

 

Про внесення змін до Програми щодо забезпечення 

обороноздатності Держави на території Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 -2019 роки. 

 

 

   

 

1923 



 

 

   11. 

 
Про затвердження звіту про виконання Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 -2019 роки. 

 

 

  

1924 

 

  

 12. 

 

Про внесення змін до Програми «Соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 -2020 роки». 

 

  

  

1925 

 

 

   13. 

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

1926 

     

 

   14. 

 

Про передачу товарних та матеріальних цінностей закладам освіти 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

 

 

1927 

 

 

   15. 

 

Про внесення змін до структури та загальної чисельності 

виконавчого органу Почаївської міської  ради на 2019 рік». 

 

  

  

1928 

 

 

  16. 

 

Про створення органу приватизації житлового фонду, що 

перебуває   у   комунальній власності Почаївської міської ради. 

 

  

1929 

 

  17. 

 

Про затвердження додатку № 9 до Статуту Почаївського комбінату 

комунальних підприємств. 

 

 

1930 

 

 18. 

 

Про підготовку та проведення святкових урочистостей з нагоди 

Дня міста. 

 

1931 

 

 

  19 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3315 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 

гр. Дзядзін Зінаїді Григорівні. 

 

 

 

 1932 

 

  20 

Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території площею 0,1300 га для будівництва індивідуального 

житлового будинку в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 1. 

 

  

1933 

 

 

 

  21 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,4905 га , 0,2129 га та   площею 0,1925 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ОТГ гр. Бондару Анатолію 

Миколайовичу. 

 

  

  

1934 



 

  22 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

площами 0,8113 га, 0,2097 га та 0,1937 га в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ОТГ гр. Шишко Любові Миколаївні. 

 

 

  

1935 

 

 

  23 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

площами 2,0107 га, 0,2096 га та 0,1937 га в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ОТГ гр. Шишко Любові Миколаївні. 

 

  

  

1936 

 

  24 
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,6487 га в с. Комарин гр. 

Болінгеру Павлу Фінагеновичу. 

 

  

 1937 

 

  25 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки площею 0,6000 га в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж гр. 

Наклюцькій Юлії Миколаївні. 

 

1938 

 

 

  26 

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. Старий Тараж, вул. Вишнева, 27, гр. Жуку Анатолію 

Володимировичу. 

 

   

 1939 

 

27 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1,0168 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, 

вул. Вишнева, гр. Жуку Анатолію Володимировичу 

 

 1940 

 

 

  28 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0629 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Крушельницької, 12, гр. Горевичу Павлу 

Кириловичу. 

 

  

1941 

 

 

 

  29 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 34, гр. Козаревській Зої 

Олексіївні. 

 

 

  

 1942 



 

 

 30 

 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. Нижня, 7, гр. Кравець Людмилі  Василівні. 

 

 

  

1943 

 

 

 

  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. Шалівка, 25, гр. Кравчук Мирославі 

Володимирівні. та Цибульській Аллі  Володимирівні. 

 

  

 1944  

 

 

32 

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. Монастирська, 3а, гр. Мельник Оксані 

Станіславівні. 

 

 

  

1945 

 

 

33 

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. Злуки, 28, гр. Шилінській Тетяні Іванівні. 

 

 

 

 

1946 

 

 

34 

Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,0321 га для ведення 

особистого селянського господарства в   м. Почаїв, вул. 

Лосятинська, гр. Козаревській Зої Олексвіївні.  

 

   

1947 

 

 

35 

Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,0598 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників, гр. 

Остапчуку Віктору Івановичу .  

 

 

 

 

 1948 

 

 

36 

Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки  в    натурі   (на місцевості)  площею  0,0600 га для ведення 

індивідуального    садівництва   в    м. Почаїв,     вул. Медиків,  гр. 

Горевичу Павлу Кириловичу. 

 

 

  

  

1949 

 

 

37 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0186 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Нижня, гр. Бурмай Марії Степанівні. 

 

 

  

 1950 



 

 

  38 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1664 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шкільна, гр. Гусарук Любові Костянтинівні. 

 

 

 

  

1951 

 

 

  39 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1868 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шалівка, гр. Кравчук Мирославі Володимирівні. 

 

 

  

  

1952 

 

 

  40 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1392 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Монастирська, гр. Мельник Оксані Станіславівні. 

 

 

  

 1953 

 

 

  41 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1022 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, гр. Плитину Миколі Івановичу 

 

 

1954 

  

 

 42 

  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0302 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Злуки, гр. Шилінській Тетяні Іванівні. 

 

 

  

1955 

 

 

  43 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0780 га для 

ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, гр. Вейку Андрію Миколайовичу. 

 

 

 

1956 

 

 

 

44 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 

ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Гичці Юрію 

Сергійовичу 

 

 

  

1957 

 

 

  45 

 Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1124 га для ведення 

особистого селянського господарства  в  м. Почаїв, вул. 

Кременецька,  гр. Остапчуку Віктору Івановичу. 

 

 

  

 1958 

  

 

  46 

 Про надання дозволу на розроблення  детального плану забудови 

території  земельної ділянки площею 0,0099 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, по вул. Кременецька. 

 

 

 

 

  

1959 



 

 

47 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 

площею 0,1582 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового 

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

Плетянка, гр. Грішину Руслану Вікторовичу. 

 

  

  

1960 

 

 

48 

 

Про надання дозволу на розроблення  детального плану забудови 

території земельної ділянки площею 0,2471 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд  додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій в м. Почаїв, по вул. Фабрична. 

 

 

Ріше

ння 

не 

прий

няте 

 

 

49 

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. Радивилівська, 29, гр. Бончуку Миколі Миколайовичу. 

 

 

1961 

 

 

50 

Про затвердження 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. 

 

  

1962 

 

51 

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, 46а, гр. Ковальській Наталії Пантелеймонівні. 

 

 

 

 

1963 

 

 

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. Гайова, 46, гр. Нівінгловській Ларисі Пантелеймонівні. 

 

  

1964 

 

 

 

53 

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. Плетянка, 63, гр. Цісару Олександру Захаровичу. 

 

  

1965 

 

 

  54 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Шевченка, 21а, гр. Логойді 

Ігорю Васильовичу. 

 

 

 

  

1966 



 

 

  55 

Про затвердження проекту  землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   в м. Почаїв, гр. Лесик Аллі Вікторівні. 

 

 

  

 1967 

 

 

 

  56 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  власної земельної ділянки площею 0,1189 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, гр. Шатківському Дмитру 

Валерійовичу. 

 

 

  

 1968 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1200 га для ведення 

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

гр. Деркачу Роману Михайловичу. 

 

 

1969 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0893 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. 

Ковальській Наталії Пантелеймонівні. 

 

 

1970 
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0600 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, 46, 

гр. Нівінгловській Ларисі Пантелеймонівні. 

 

 

1971 

 

   

 

 

60 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки площею 0,0600 га для ведення 

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

гр. Яшкірєву Олегу Львовичу. 

 

 

  

1972 

 

 

 

 

61 

 

Про затвердження детального плану території власної земельної 

ділянки в м. Почаїв по вул. Квіткова площею 0,0458 га для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель та споруд із зміною цільового призначення земельної 

ділянки гр. Струкалу Сергію Костянтиновичу. 

 

 

 

1973 

 

 

 62 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки площею 0,3269 га для 

обслуговування братського  корпусу №16 в м. Почаїв по вул. 

Возз’єднання,8, Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

Ріше

ння 

не 

прий

няте 

 



 

 

  63 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки площею 0,2973 га для 

обслуговування братського  корпусу №17 в м. Почаїв по вул. 

Возз’єднання,8,  Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

 

 

Ріше

ння 

не 

прий

няте 

 

 

 

   

   64 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки площею 1,8040 га для 

обслуговування братського  корпусу №18 в м. Почаїв по вул. 

Возз’єднання,8,  Почаївській Свято-Успенській Лаврі . 

  

 

Ріше

ння 

не 

прий

няте 

 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                 Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького  районного  бюджету. 

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

Вирішили: (Рішення №1914) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про закупівлю та безоплатну передачу паливно – мастильних 

матеріалів. 

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

Вирішили:(Рішення №1915) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про Бюджетний регламент  Почаївської міської ради (об’єднаної 

територіальної громади). 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1916) 

 



Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького міського бюджету. 

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

Вирішили:(Рішення №1917) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про встановлення єдиного податку на території Почаївської ОТГ на 

2020 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №1918) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про встановлення  ставок і пільг із сплати земельного податку на 

2020 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №1919) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про встановлення  ставок і пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки  на  2020 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №1920) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про встановлення туристичного збору на території Почаївської ОТГ  

на 2020 рік. 

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



Вирішили:(Рішення №1921) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про встановлення податку на майно в частині транспортного 

податку на 2020 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №1922) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про внесення змін до Програми щодо забезпечення 

обороноздатності Держави на території Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 -2019 роки. 

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

Вирішили:(Рішення №1923) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про затвердження звіту про виконання Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 -2019 роки. 

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

Вирішили:(Рішення №1924) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про внесення змін до 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 №1925) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 



 

Слухали:  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1926) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали:  Про передачу товарних та матеріальних цінностей закладам освіти 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

Інформує: Петровський О.Н. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення №1927) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про внесення змін до структури та загальної чисельності 

виконавчого органу Почаївської міської  ради на 2019 рік». 

Інформує: Петровський О.Н. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення №1928) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали:  Про створення органу приватизації житлового фонду, що перебуває   

у   комунальній   власності  Почаївської міської ради. 

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

Вирішили:(Рішення №1929) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали:  Про затвердження додатку № 9 до Статуту Почаївського комбінату 

комунальних  підприємств. 

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

Вирішили:(Рішення №1930) 

Результати голосування:  За – 18 



                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали:  Про підготовку та проведення святкових урочистостей з нагоди Дня 

міста. 

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

Вирішили:(Рішення №1931) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3315 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж гр. Дзядзін Зінаїді 

Григорівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1932) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території площею 0,1300 га для будівництва індивідуального житлового 

будинку в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 1. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1933) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,4905 га , 0,2129 га та   площею 0,1925 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 

Бондару Анатолію Миколайовичу. 

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

ради. 



Вирішили:(Рішення №1934) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі площами 0,8113 га, 

0,2097 га та 0,1937 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 

Шишко Любові Миколаївні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1935) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі площами 2,0107 га, 

0,2096 га та 0,1937 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського   виробництва   на території Почаївської міської ОТГ 

гр. Шишко Любові Миколаївні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1936) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,6487 га в с. Комарин гр. Болінгеру Павлу Фінагеновичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1937) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 



 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 

0,6000 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж гр. Наклюцькій Юлії Миколаївні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1938) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 27, 

гр. Жуку Анатолію Володимировичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1939) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1,0168 га для ведення 

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

Жуку Анатолію Володимировичу 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1940) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

гр. Горевичу Павлу Кириловичу. 



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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1941) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 34, гр. 

Козаревській Зої  Олексіївні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1942) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 7, гр. 

Кравець Людмилі  Василівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1943) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 25, гр. 

Кравчук Мирославі Володимирівні. та Цибульській Аллі  Володимирівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1944) 

 



Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Монастирська, 3а, 

гр. Мельник Оксані Станіславівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1945) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 28, гр. 

Шилінській Тетяні Іванівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1946) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0321 га для ведення особистого селянського 

господарства в   м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Козаревській Зої Олексвіївні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1947) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0598 га для ведення індивідуального садівництва в м. 

Почаїв, вул. Комунальників, гр. Остапчуку Віктору Івановичу . 

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

ради. 

Депутат Почаївської міської ради Остапчук  Микола Вікторович оголосив 

про конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення №1948) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 ведення індивідуального    

садівництва   в    м. Почаїв,     вул. Медиків,  гр. Горевичу Павлу Кириловичу.   

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1949) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0186 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Нижня, гр. Бурмай Марії 

Степанівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1950) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1664 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Гусарук 

Любові Костянтинівні. 



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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1951) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1868 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. Кравчук 

Мирославі Володимирівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1952) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1392 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Монастирська, гр. 

Мельник Оксані Станіславівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1953) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1022 га для ведення 

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

гр. Плитину Миколі Івановичу 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1954) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 



Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0302 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки, гр. Шилінській 

Тетяні Іванівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1955) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0780 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Вейку Андрію 

Миколайовичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1956) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Гичці Юрію Сергійовичу. 

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

ради. 

Депутат Почаївської міської ради Гичка Г.І. оголосила про конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення №1957) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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 0,1124 га для ведення особистого селянського 

господарства  в  м. Почаїв, вул. Кременецька,  гр. Остапчуку Віктору Івановичу. 

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

ради. 



Депутат Почаївської міської ради Остапчук М.В. оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:(Рішення №1958) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на розроблення  детального плану забудови 

території  земельної ділянки площею 0,0099 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, по вул. Кременецька. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1959) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1582 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1960) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на розроблення  детального плану забудови 

території земельної ділянки площею 0,2471 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд  додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій в 

м. Почаїв, по вул. Фабрична. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 5 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  7 

        Не голосували  –  5 

 



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. Радивилівська, 29, гр. 

Бончуку Миколі Миколайовичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1961) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0964 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і   споруд  в   м. Почаїв,    вул. Грушевського, 14а,   

гр. Денисюку Василю  Вікторовичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1962) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  1 

                                                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, 46а, гр. Ковальській 

Наталії Пантелеймонівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1963) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 м. Почаїв, вул. Гайова, 46, гр. Нівінгловській 

Ларисі Пантелеймонівні. 



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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1964) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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. Плетянка, 63, гр. Цісару 

Олександру Захаровичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1965) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0070 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Почаїв, вул. Шевченка, 21а, гр. Логойді Ігорю Васильовичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1966) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту  землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 

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

Аллі Вікторівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1967) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –3 

   

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  власної земельної ділянки площею 0,1189 га із земель для 

ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування    житлового    будинку,     господарських   будівель і споруд в 

м. Почаїв, гр. Шатківському Дмитру Валерійовичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1968) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1200 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Деркачу Роману 

Михайловичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1969) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0893 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Ковальській Наталії 

Пантелеймонівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1970) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

 

 

 



Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0600 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, 46, гр. Нівінгловській 

Ларисі Пантелеймонівні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №1971) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки площею 0,0600 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Яшкірєву Олегу 

Львовичу. 

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

ради. 

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

інтересів. 

Вирішили:(Рішення №1972) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

Слухали:  Про затвердження детального плану території власної земельної 

ділянки в м. Почаїв по вул. Квіткова площею 0,0458 га для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд із 

зміною цільового призначення земельної ділянки гр. Струкалу Сергію 

Костянтиновичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення№1973) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки площею 0,3269 га для обслуговування 

братського  корпусу №16 в м. Почаїв по вул. Возз’єднання,8, Почаївській 

Свято-Успенській Лаврі. 



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

ради. 

Вирішили:(Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 9 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки площею 0,2973 га для обслуговування 

братського  корпусу №17 в м. Почаїв по вул. Возз’єднання,8,  Почаївській 

Свято-Успенській Лаврі. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 9 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки площею 1,8040 га для обслуговування 

братського  корпусу №18 в м. Почаїв по вул. Возз’єднання,8,  Почаївській 

Свято-Успенській Лаврі . 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 9 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  –  4 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

 

    Секретар сесії                                                                     Г.І. ГИЧКА 


