
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК  СЬОМОЇ СЕСІЇ 

(друге  пленарне засідання) 

 

02. 10. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок сьому сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  (друге 

пленарне засідання)  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 :  

 

- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Олейнік М.Г. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Онук В.В. 

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

            

Друге пленарне засідання сорок  сьомої сесії VII cкликання 

Почаївської    міської ради  розпочалося  о 10 год. 10 хв., а   закінчилося  о 

12 год. 00 хв. 

 

       Почаївський  міський   голова  Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про проведення другого пленарного засідання сорок  сьомої  сесії  

сьомого скликання   Почаївської   міської  ради. 



       

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

1.  

 

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. Лесі 

Українки, 36, гр. Левандовській Ользі Миколаївні. 

 

 

 

   2066 

 

 

2.  

Про затвердження детального плану забудови території 

земельних ділянок площами 0,1873 га та 0,1050 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських будівель та споруд по вул. Польова в с. Комарин,  

Кременецького району, Тернопільської області. 

 

 

  2067 

 
 

3.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, гр. 

Воздецькому Петру Юзиковичу. 

 

 

 

 2068 

 

 

4.   

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1050 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, гр. 

Герасимюку Андрію Володимировичу. 

 

 

 

 2069 

 

 

5.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Тараж, вул. Шкільна, 52, гр. Бовту Віктору Івановичу. 

 

 

 

 2070 

 

 

6.  

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. Сагайдачного, 

11, гр. Барановській Ользі Валеріївні. 

 

 

 

 2071 



 

 

7.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 48, 

гр. Плетюку Олександру Івановичу. 

 

 

 2072 

 

 

8.  

 

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. Сонячна, 8, гр. 

Придатку Віктору Степановичу. 

 

 

  

  2073 

 

 

9.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0701 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в  м. Почаїв, вул. Суворова, 17а, 

гр. Ярмусь Вірі Анатоліївні. 

 

 

   2074 

 

 

10.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) у зв’язку із зміною меж та 

конфігурації земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 46, гр. 

Черепенко Наталії Володимирівні. 

 

 

   

  2075 

 

 

11.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4478 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена 

гр. Плетюк Ніні Михайлівні. 

 

 

    2076 

 

 

 

 

12.  

Про надання дозволу Почаївській міській раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо розподілу земельної 

ділянки в м. Почаїв по вул. Банкова, 3. 

 

 

Рішення 

не 

прийняте 

 

 

13.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,6500 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської МОТГ гр. Гоцкалюк Марії Михайлівні. 

 

 

 

  2077 



 

 

14.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,8000 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської МОТГ гр. Семеляк Оксані Михайлівні. 

 

 

 2078 

 

 

15.  

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0223 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , 

вул. Фабрична, гр. Скубію Олегу Григоровичу. 

 

 

 2079 

 

 

16.  

 

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. 

Горевичу Миколі Вікторовичу. 

 

 

 2080 

 

 

 

17.  

 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території щодо зміни цільового призначення власної земельної 

ділянки площею 0,3445 га із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Горалю Володимиру 

Васильовичу. 

 

 

 

 

 

  2081 

 

 

18.  

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території щодо зміни цільового призначення власної земельної 

ділянки площею 0,2152 га із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Задорожному Ігорю 

Васильовичу та Задорожній Аріні Ігорівні. 

 

 

 

  2082 

 

 

19.  

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території щодо зміни цільового призначення власної земельної 

ділянки площею 0,0600 га із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Яшкірєву Олегу 

Львовичу. 

 

 

 

  2083 

 

20.  
Про затвердження переліку земельних ділянок, які підлягають 

продажу на території Почаївської міської ОТГ. 

 

 

 2084 

 



 

21.  
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення   земельної  ділянки на викуп для 

реконструкції будівлі складу під цех з переробки плодоягідної 

продукції в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Зубкевичу 

Олександру Миколайовичу. 

 

 

 2085 

 

 

22.  

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. Лісова, 22а, гр. Березію Ігорю 

Ігнатовичу. 

 

 

 2086 

 

 
23.  

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. Бригадна, 27, гр. Колеснику Дмитру 

Миколайовичу. 

 

 

 2087 

 

 

24.  

 

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. Монастирська, 3а, гр. Мельник Оксані 

Станіславівні. 

 

 

 

 2088 

 

 

25.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 20, гр. Тивонюк Надії 

Вікторівні. 

 

 

 2089 

 

 

26.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0365 га для ведення особистого 

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

Марутовській Ірині Іванівні. 

 

 

 

   

  2090 

 

27.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж   земельної   ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0613 га для ведення особистого 

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

Марутовській   Ірині  Іванівні. 

 

 

2091 



 

 

28.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0179 га для ведення особистого 

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

Марутовській Ірині Іванівні. 

 

 

  2092 

 

 

29.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0500 га для ведення особистого 

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

Слободяну Андрію Вікторовичу. 

 

 

  2093 

 

30.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0491 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Слободяну Андрію 

Вікторовичу. 

 

 

 2094 

 

 

31.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0650 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в землі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. 

Голоті Юрію Володимировичу. 

 

2095 

 

 

 

32.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,1000 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в землі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Старотаразька, 

гр. Тивонюку Борису Анатолійовичу. 

 

 

 

2096 

 

33.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0373 га для ведення 

особистого селянського господарства в м.Почаїв, вул. 

Радивилівська,   гр. Бончуку Миколі Миколайовичу. 

 

 

2097 

 

34.  
Про затвердження проекту 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. 

 

 

 

2098 

 

 

35.  

Про затвердження акту комісійного обстеження земельної  

ділянки по вул. Шевченка в м. Почаїв та про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки площею 

0,0217 га по вул. Шевченка в м. Почаїв. 

 

 

 

2099 



 

36.  
 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I 

півріччя 2019 року. 

 

2100 

 

 

37.  

Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2019 р. № 

1916 «Про Бюджетний регламент Почаївської  міської ради 

(об’єднаної територіальної  громади)». 

 

 

2101 

 

 

38.  

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

 

2102 

 

 

39.  

 

Про  дозвіл на прийняття у комунальну власність та взяття на 

баланс друкованої літератури. 

 

2103 

 

 

 

40.  

 

Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей з 

особливими потребами. 

 

2104 

 

 

 

41.  

 

Про затвердження Генерального плану с.Затишшя Почаївської 

міської ради  Кременецького району Тернопільської області. 

 

 

2105 

 

 

42.  

 

Про прийняття в комунальну власність Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади очисних  споруд м.Почаїв. 

 

2106 

 

 

 

43.  

 

Про перспективу використання частини нежитлового 

приміщення по вул.Шевченка,15 м.Почаїв. 

Рішення 

не 

прийняте 

 

 

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. Лесі 

Українки, 36, гр. Левандовській Ользі Миколаївні. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення № 2066 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження детального плану забудови території земельних 

ділянок площами 0,1873 га та 0,1050 га для будівництва та обслуговування 

житлового  будинку   та   господарських будівель та споруд по вул. Польова в 

с. Комарин,  Кременецького району, Тернопільської області. 



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

ради. 

Вирішили:(Рішення № 2067 ) 

Результати голосування:  За –17  

                                                Проти –0   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 га для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,   господарських   будівель  і   споруд  в 

с. Комарин, вул. Польова, гр. Воздецькому Петру Юзиковичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення № 2068 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1050 га для будівництва та 

обслуговування   житлового    будинку,   господарських   будівель  і   споруд в 

с. Комарин, вул. Польова, гр. Герасимюку Андрію Володимировичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2069 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 52, гр. Бовту 

Віктору Івановичу. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення № 2070 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались – 0  



        Не голосували  –  0 

 

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. 

Сагайдачного, 11, гр. Барановській Ользі Валеріївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2071) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

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

48, гр. Плетюку Олександру Івановичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2072 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

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. Сонячна, 

8, гр. Придатку Віктору Степановичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2073 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0701 га для будівництва та обслуговування 

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

Суворова, 17а, гр. Ярмусь Вірі Анатоліївні. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2074 ) 

Результати голосування:  За – 18  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) у зв’язку із зміною меж та конфігурації земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 46, гр. Черепенко 

Наталії Володимирівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2075 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,4478 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Плетюк Ніні Михайлівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2076 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  1 

Слухали:  Про надання дозволу Почаївській міській раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо розподілу земельної ділянки в м. 

Почаїв по вул. Банкова, 3. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили: (Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 2 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  13 

        Не голосували  –  2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,6500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ гр. 

Гоцкалюк Марії Михайлівні. 



 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2077) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,8000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ гр. 

Семеляк Оксані Михайлівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення №2078 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0223 га для ведення 

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

Олегу Григоровичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення №2079 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0   

        Не голосували  –  0 

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. Горевичу Миколі Вікторовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2080) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,3445 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Горалю Володимиру Васильовичу. 



 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2081) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,2152 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Задорожному Ігорю Васильовичу та 

Задорожній Аріні Ігорівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2082 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0600 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Яшкірєву Олегу Львовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2083 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про затвердження переліку земельних ділянок, які підлягають 

продажу на території Почаївської міської ОТГ. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2084 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на викуп для реконструкції будівлі складу під цех 

з переробки плодоягідної продукції в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. 

Зубкевичу Олександру Миколайовичу. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2085 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

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. Лісова, 22а, гр. Березію Ігорю 

Ігнатовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2086 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 27, гр. Колеснику 

Дмитру Миколайовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2087) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

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. Монастирська, 3а, гр. 

Мельник Оксані Станіславівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2088 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

 



Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 20, гр. Тивонюк 

Надії Вікторівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2089) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0365 га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Гайова, гр. Марутовській Ірині Іванівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2090 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0613 га для   ведення    особистого   селянського   господарства    в  

м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Марутовській Ірині Іванівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2091) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0179 га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Гайова, гр. Марутовській Ірині Іванівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

 

 



Вирішили:(Рішення № 2092) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Гайова, гр. Слободяну Андрію Вікторовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2093 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0491 га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Гайова, гр. Слободяну Андрію Вікторовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2094) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  0 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0650 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. 

Почаїв, вул. Плетянка, гр. Голоті Юрію Володимировичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2095 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

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

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. 

Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Тивонюку Борису Анатолійовичу. 

 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2096) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0373 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Бончуку Миколі 

Миколайовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2097 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження проекту 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 №  2098) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження акту комісійного обстеження земельної  ділянки 

по вул. Шевченка в м. Почаїв та про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної 

ділянки площею 0,0217 га по вул. Шевченка в м. Почаїв. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2099) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –0   

 

Слухали:  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за  

                  I півріччя 2019 року. 

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

ради. 



Вирішили:(Рішення № 2100 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2019 р. № 1916 

«Про Бюджетний регламент Почаївської  міської ради (об’єднаної 

територіальної  громади)». 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення № 2101 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 № 2102 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про  дозвіл на прийняття у комунальну власність та взяття на баланс 

друкованої літератури. 

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

Вирішили:(Рішення № 2103 ) 

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 №  2104) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 



 

Слухали:  Про затвердження Генерального плану с.Затишшя Почаївської 

міської ради  Кременецького району Тернопільської області. 

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

Вирішили:(Рішення № 2105) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
 

Слухали:  Про прийняття в комунальну власність Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади очисних  споруд м.Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення №2106 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про перспективу використання частини нежитлового приміщення по 

вул. Шевченка,15 м. Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення  не прийняте ) 

Результати голосування:  За – 7 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  8 

        Не голосували  –  3 

 

 

 

 

 

   Міський голова                                                                В.С. БОЙКО 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                    В.Я. УЙВАН 
 

 

 

 

 

 

 


