
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК  ВОСЬМОЇ СЕСІЇ 

 

 

31. 10. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок  восьму сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 22 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 4                                          

                                                                                                (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 юридичного відділу – Бондар Г.В. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Онук В.В. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Олейнік М.Г. 

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

- директор будинку культури – Собчук П.П. 

- Намісник  Почаївської Свято- Успенської Лаври – владика Володимир. 

- жителі   м.Почаїв. 

- директор Кременецько – Почаївського ДІАЗу – Микулич В.В. 

- заступник  директора  Кременецько – Почаївського ДІАЗу  - 

Деревінський І.М. 

- директор Почаївського історико –художнього музею –Алімова А.Д. 

- підприємець – Боцюк І.І. 

- представники обласної ветеранської організації добровольців. 



Засідання сорок  восьмої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 33 хв., а   закінчилося  о 13год. 29хв. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1.  

    1.  
1.  

 

     Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

   2107  

 

 

    2. 

  

Про внесення змін до Програми «Розроблення містобудівної 

документації Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади». 

 

 

   2108 

 

    3. 

     

  

Про внесення змін до Програми «Організація свят та розвиток 

культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки». 

  

  2109 

 

    4. 

    

  

Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури і 

спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2020 роки». 

 

   

  2110 

 

    5. 

     

 

Про внесення змін до Програми «Соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення Почаївської міської 

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

 

 

   2111 

 

 

    6. 

  

Про звернення до Міністерства культури, молоді та спорту та 

Кременецько-Почаївського державного історико-

архітектурного заповідника. 

 

 

 

   2112 

 

 

   7. 

 

     

  

Про затвердження звіту про виконання Програми щодо 

забезпечення заходів обороноздатності Держави на території 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2019 роки» за 2019 р. 

 

 

 

  2113 

 

 

 

    8. 

  

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної 

діяльності. 

 

 Рішення    

 не 

прийнято 

 

 

    9. 

 

Про дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна 

від 01.12.2016р. 

 

 

  2114 

 

 

    10. 

  

Про розгляд подання Кременецької місцевої прокуратури ( в 

порядку статті 65 Закону України « Про запобігання 

корупції»). 

 

 

   2115 



 

 

    11. 

  

Про звернення депутатів Почаївської міської ради. 

  

    

   2116 

 

 

    12. 

Про затвердження проєкту 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. 

  

   

   2117 

    

 

 

    13. 

 Про затвердження проєкту 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. 

  

   

  Рішення    

 не 

прийнято 

 

 

    14. 

Про  перенесення проєкту рішення «Про затвердження проєкту 

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». 

  

   

   2118 

    

 

 

    15. 

  

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. Комарин, вул. Шевченка, 

18, гр. Притулі Людмилі Іванівні. 

  

  

   

   2119 

    

 

 

    16. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1152 

га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарин, гр. Притулі Людмилі Іванівні. 

  

  

 2120 

    

 

 

    17. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5236 

га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарин, вул. Шевченка, гр. Притулі Людмилі Іванівні. 

  

   

 

  2121 

    

 

 

    18. 

 Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2173 

га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарин, вул. Шевченка, гр. Притулі Людмилі Іванівні. 

  

  

 2122 

    



 

 

    19. 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 30, гр. 

Андріюку Валерію Володимировичу. 

 

  

   

 

  2123 

    

 

 

    20. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, 44а, гр. Бідюк Марії Іванівні. 

 

  

   

 

   

  2124 

   

 

 

    21. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0677 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 16, 

гр. Магус Анжелі Павлівні. 

  

    

  

   2125 

 

 

 

     

   22.  

     

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0842 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 5, 

гр. Рибчичу Олександру Йосиповичу. 

 

  

  

 

   2126 

    

 

   23. 

     

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 32, гр. 

Романюку Андрію Васильовичу. 

  

    

   

  2127  

 

   24. 

     

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 14, 

гр. Романюку Віктору Миколайовичу. 

  

    

   2128 



 

   25. 

     

Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної   ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0737 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і    споруд       в    м. Почаїв,    вул.   

С. Крушельницької, 23, гр. Синишиній Ларисі Миколаївні. 

 

  

    

    

 

   2129 

 

   26. 

     

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Озерна, 38, 

гр. Струкалу Ярославу Ігоровичу. 

  

    

   2130 

 

  27. 

     

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Марутовському Володимиру Івановичу. 

  

    

   2131 

 

 

    28. 

 Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0816 

га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Гайова, гр. Андріюку Валерію Володимировичу. 

  

    

   2132 

 

 

    29. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0403 

га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Бідюк Марії Іванівні. 

  

    

   2133 

 

 

   30. 

 Про надання дозволу гр. Онук Катерині Василівні на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

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

  

    

   2134 

 

 

    31. 

 Про надання дозволу Почаївській міській раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо розподілу 

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

  

    

   2135 

 

 

    32. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, гр. Басюку Борису 

Романовичу. 

  

    

   2136 



 

   

   33.  

     

  

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. Шалівка, 46, гр. Дубилку Василю 

Петровичу. 

 

  

    

    

   2137 

 

   

  34. 

     

 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. Шалівка, 44, гр. Дубилку Назару 

Васильовичу. 

  

    

   2138 

 

   

  35. 

     

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. Кременецька, 17, гр. Кривицькому 

Миколі Микитовичу. 

 

  

    

   2139 

 

  

   36. 

     

 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. Юридика, 15, гр. Лящук Тетяні 

Костянтинівні. 

  

    

  2140  

 

   

  37. 

     

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0920 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 31а, гр. Михайлову Миколі 

Івановичу. 

  

    

   2141 

 

  

 

  38. 

     

  

Про затвердження технічної документації технічну 

документацію 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. Польова, 4, 

гр. Петровському Володимиру Івановичу. 

  

    

    

  2142 



 

  

 

  39. 

     

  

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. Макаренка, 40, гр. Романюк Тетяні 

Іванівні. 

  

    

    

 

   2143 

 

   

 

  40. 

 Про затвердження проєкту 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 у м. Почаїв, гр. Левку Петру 

Омеляновичу. 

  

    

    

   2144 

 

 

    41. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0269 га для ведення особистого 

селянського господарства у м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. 

Кривицькому Миколі Микитовичу. 

  

    

   2145 

 

 

    42. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0613 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Стельмащука, гр. Басюку Борису Романовичу. 

  

    

    

  2146 

 

    

 

   43. 

     

  

Про затвердження 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 у м. 

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

  

    

    

   

Рішення 

не 

прийнято 

 

 

   44.  

  

Про затвердження детального плану території щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1425 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. 

Почаїв, вул. Чайковського, 7, гр. Чорнобай Катерині Василівні. 

  

    

   

 

   2147 



 

 

    45. 

  

Про затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0956 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі та передачу в оренду 

терміном на 49 років в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 14а, ФОП 

Чорнобаю В.В. 

 

  

    

  

 

   2148 

 

   46. 

     

 Про внесення змін до рішення № 2035 сорок шостої сесії 

сьомого скликання від 30.08.2019р., гр. Халамейді В.Г. 

 

  

   2149 

    

 

   47. 

     

 

Про внесення змін до рішення № 2057 сорок шостої сесії 

сьомого скликання від 30.08.2019р., гр. Халамейді В.Г. 

 

  

    

   2150   

 

    

  48. 

     

  

Про внесення змін до рішення № 2084 сорок сьомої сесії 

сьомого скликання (другого пленарного засідання) від 

02.10.2019р. 

 

  

    

   2151 

 

   49.  

 

 Про розгляд звернення за № 06-965 від 25.09.2019р. 

 

  

    

   2152 

 

     За даний порядок денний проголосували: 

     Результати голосування:  За – 21 

                                                    Проти –  0 

                                                    Утримались –  0 

            Не голосували  – 1          
Слухали:    Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №2107) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про внесення змін до Програми «Розроблення містобудівної 

документації Почаївської міської об’єднаної територіальної громади». 

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

Вирішили:(Рішення № 2108) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 



 

Слухали:  Про внесення змін до Програми «Організація свят та розвиток 

культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019-2020 роки». 

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

Вирішили:(Рішення №2109) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури і 

спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 

роки». 

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

Вирішили:(Рішення №2110) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                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 №2111) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про звернення до Міністерства культури, молоді та спорту та 

Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. 

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

Вирішили:(Рішення №2112) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про затвердження звіту про виконання Програми щодо 

забезпечення заходів обороноздатності Держави на території Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки» за 2019 р. 

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



Вирішили:(Рішення № 2113) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 6 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали:  Про дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна від 

01.12.2016р. 

Інформує: Бондар Г.В.- спеціаліст юридичного відділу. 

Вирішили:(Рішення № 2114) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про розгляд подання Кременецької місцевої прокуратури ( в 

порядку статті 65 Закону України « Про запобігання корупції»). 

Інформує: Бондар Г.В.- спеціаліст юридичного відділу. 

Вирішили:(Рішення № 2115) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –1   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

Слухали:  Про звернення депутатів Почаївської міської ради. 

Інформує: Паляниця Т.М. – депутат Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2116) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про затвердження проєкту 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: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:(Рішення №2117) 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проєкту 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: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 12 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  4 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали:  Про  перенесення проєкту рішення «Про затвердження проєкту 

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: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:(Рішення №2118) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  1 

        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. Комарин, вул. 

Шевченка, 18, гр. Притулі Людмилі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2119) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1152 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, гр. Притулі Людмилі 

Іванівні. 

 



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

Вирішили:(Рішення №2120) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,5236 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Шевченка, гр. Притулі 

Людмилі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2121) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2173 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Шевченка, гр. Притулі 

Людмилі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2122) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –7  

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. Гайова, 

30, гр. Андріюку Валерію Володимировичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2123) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

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

Старотаразька, 44а, гр. Бідюк Марії Іванівні. 



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

Вирішили:(Рішення №2124) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0677 га для будівництва та обслуговування 

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

Козацька, 16, гр. Магус Анжелі Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2125) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0842 га для будівництва та обслуговування 

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

5, гр. Рибчичу Олександру Йосиповичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2126) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 

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. Гайова, 

32, гр. Романюку Андрію Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2127) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 



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. 

Бригадна, 14, гр. Романюку Віктору Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2128) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0737 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

23, гр. Синишиній Ларисі Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2129) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

 

 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. Озерна, 

38, гр. Струкалу Ярославу Ігоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2130) 

Результати голосування:  За –16  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2000 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Марутовському Володимиру 

Івановичу. 

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

Депутат Почаївської міської ради Марутовський В.В. оголосив про конфлікт 

інтересів. 



Вирішили:(Рішення №2131) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 8 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0816 га для ведення 

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

Валерію Володимировичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2132) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 8 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0403 га для ведення 

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

Марії Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2133) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

Слухали:  Про надання дозволу гр. Онук Катерині Василівні на виготовлення 

детального плану території земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

Вирішили:(Рішення №2134) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –7 

  

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. 

Вирішили:(Рішення №2135) 
 



Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

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. Стельмащука, 16, гр. Басюку 

Борису Романовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2136) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

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. Шалівка, 46, гр. Дубилку 

Василю Петровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2137) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0 

        Не голосували  – 9 

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. Шалівка, 44, гр. Дубилку 

Назару Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2138) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

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. Кременецька, 17, гр. 

Кривицькому Миколі Микитовичу. 



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

Вирішили:(Рішення №2139) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

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. Юридика, 15, гр. Лящук 

Тетяні Костянтинівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2140) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0920 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 31а, гр. 

Михайлову Миколі Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2141) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації технічну документацію 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. Польова, 

4, гр. Петровському Володимиру Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2142) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 



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. Макаренка, 40, гр. Романюк 

Тетяні Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2143) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

Слухали:  Про затвердження проєкту 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 у м. 

Почаїв, гр. Левку Петру Омеляновичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2144) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0269 га для ведення особистого селянського господарства у м. 

Почаїв, вул. Кременецька, гр. Кривицькому Миколі Микитовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2145) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

Слухали:  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0613 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука, гр. Басюку Борису 

Романовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2146) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 



 

Слухали:  Про затвердження 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 у м. 

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

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 10 

 

Слухали:  Про затвердження детального плану території щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,1425 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. 

Почаїв, вул. Чайковського, 7, гр. Чорнобай Катерині Василівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2147) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

Слухали:  Про затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі та передачу в оренду терміном на 49 років в м. Почаїв, вул. 

Лосятинська, 14а, ФОП Чорнобаю В.В. 

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

Вирішили:(Рішення №2148) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –0   

                                                Утримались –0   

        Не голосували  – 9 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення № 2035 сорок шостої сесії сьомого 

скликання від 30.08.2019р., гр. Халамейді В.Г. 

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

Вирішили:(Рішення №2149) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 



 

Слухали:  Про внесення змін до рішення № 2057 сорок шостої сесії сьомого 

скликання від 30.08.2019р., гр. Халамейді В.Г. 

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

Вирішили:(Рішення №2150) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення № 2084 сорок сьомої сесії сьомого 

скликання (другого пленарного засідання) від 02.10.2019р. 

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

Вирішили:(Рішення №2151) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –0   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

Слухали:   Про розгляд звернення за № 06-965 від 25.09.2019р. 

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

Вирішили:(Рішення №2152) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 9 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

 

 

      Секретар  міської ради                                                  В.Я.УЙВАН 

 


