
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК  ДЕВ’ЯТОЇ  СЕСІЇ 

 

29. 11. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок  дев’яту сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкрив   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 20 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 6                                         

                                                                                                (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. 

- 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 Почаївського БДТС – Загоруйко Л.В. 

 

Засідання сорок  дев’ятої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 07 хв., а   закінчилося  о 12год. 00хв. 

 

Почаївський міський голова Бойко В.С.  зачитав пропозиції до порядку денного 

49 – ї сесії  сьомого скликання.   Депутат   Почаївської   міської ради 

Мостинчук Г.М.  внесла пропозицію земельні питання розглянути першими. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1.  

    1.  
1.  

 

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. 

 

 

 

   2153 

 

 

    2. 

  

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. 

Л. Українки, 8 гр. Бовт Ганні Дмитрівні. 

 

 

   2154 

 

    

    3. 

     

 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. Л. Українки, 6   гр. Плівачуку Івану Степановичу. 

  

  

   2155 

 

     

 

    4. 

    

  

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 та передачі в оренду по вул. 

Зарічна, 52    в   с. Комарин,  гр. Ярмусь Надії Іванівні. 

 

   

 

   2156 

 

   

   5. 

     

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. Шелест Ганні Сергіївні. 

 

 

   2157 

 

 

    6. 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2270 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж, вул. Лесі Українки, гр. Бовт Ганні Дмитрівні. 

 

 

  2158 

 



 

 

   7. 

 

     

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4260 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж, вул. Лесі Українки, гр. Плівачуку Івану Степановичу. 

 

  

  2159 

 

    8. 

 Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,4462 га  для   ведення   особистого селянського господарства в 

с. Старий Тараж гр. Язенко Анастасії Василівні. 

 

  2160 

 

 

    9. 

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. Лесі Українки, 36 гр. 

Левандовській Ользі Миколаївні. 

 

   

   

   2161 

 

 

    10. 

 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, 27 

гр. Барану Івану Григоровичу.  

 

 

   2162 

 

 

    11. 

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, 24 

гр. Гонтарук Галині Павлівні. 

  

   

   

   2163 

 

 

    12. 

 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. Спортивна, 16 

гр. Озоліні  Олені  Володимирівні. 

  

   

   

  2164 

 

 

    13. 

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. 

Кременецька, 48 гр. Панчуку Віталію Миколайовичу та 

Панчуку Петру Миколайовичу. 

  

   

   

   2165 



 

 

    14. 

 

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, 28 гр. Романюк Людмилі Володимирівні. 

  

  

   

   2166 

 

 

    15. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0639 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель   і споруд в м. Почаїв, вул. 

Космонавтів, 3 гр. Слободянюку Анатолію Дмитровичу. 

  

  

  

  2167 

 

 

    16. 

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. Галицька, 11 

гр. Якимчук Зінаїді Євстахівні. 

  

   

 

  2168 

    

 

 

    17. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0906 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Кременецька, гр. Проказюк Ларисі Вікторівні. 

  

  

  

   2169 

 

 

    18. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2240 га для ведення 

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

гр. Романюку Андрію Васильовичу. 

 

  

   

 

  2170 

    

 

 

    19. 

Про надання   дозволу   на   виготовлення   проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,5155 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Гонтарук Галині 

Павлівні. 

 

  

   

 

  2171 

   

 

 

    20. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,0706 га для ведення особистого селянського  господарства в 

м.Почаїв, вул.Кременецька, гр.Панчуку Віталію Миколайовичу. 

  

    

 2172 

    

 

 



 

     

    

   21.  

     

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо  відведення  у  власність земельної ділянки площею 

0,0706 га для ведення особистого селянського господарства  в 

м. Почаїв , вул.Кременецька, гр. Панчуку Петру Миколайовичу. 

  

  

  2173 

 

    

 

   22. 

     

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо  відведення  у  власність земельної ділянки площею 

0,6772 га для ведення  особистого  селянського господарства в 

с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Олександру Івановичу. 

  

    

  2174 

 

 

    

 

  23. 

     

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення  у  власність  земельної ділянки площею 

0,0584 га для ведення особистого селянського господарства  в 

м. Почаїв, вул. Ясна, 46  гр. Черепенко Наталії Володимирівні. 

  

 

  2175 

 

   24. 

     

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 міської ОТГ  гр. Заяць Раїсі Петрівні. 

  

    

    

   2176 

 

 

   

 

   25. 

     

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,2589 га в м. Почаїв по вул. 

Шевченка, 4. 

  

    

  2177 

 

   

  26. 

     

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1783 га на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії по вул. Фабрична, 14а в м. Почаїв, ВАТ 

“Тернопільобленерго”. 

  

    

    

  2178 

 

 

    27. 

 Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території щодо зміни цільового призначення власної земельної 

ділянки площею 0,4112 га із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Андрію 

Володимировичу. 

  

    

 2179 



 

 

    28. 

 

Про надання дозволу Почаївській міській раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо розподілу 

земельної ділянки  в  м. Почаїв   по вул. Банкова, 1. 

  

    

  

   2180 

 

 

   29. 

Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,0732 га в м. Почаїв , вул. 

Шевченка Т., 29а. гр. Якимчук Оксані Петрівні.  

  

    

   2181 

 

 

    30. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність  земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 74а гр. Васильків Наталії 

Павлівні. 

  

    

   2182 

 

 

    31. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 37 гр. Кондратьєвій Іраїді 

Андріївні. 

  

    

      2183 

 

   

   32.  

     

 Про затвердження 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 

Йосифовичу. 

  

    

    

   2184 

 

   

  33. 

     

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. Сагайдачного, 11 гр. Турулові  Василю 

Миколайовичу. 

  

    

   2185 

 

   

  34. 

     

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Миру, 12 гр. Чубик Тетяні Миколаївні. 

  

    

    

   2186 



 

  

   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. Злуки, 28 гр. Шилінській Тетяні 

Іванівні. 

  

    

    

 

  2187 

 

   

  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. Нова, 6 гр. Шишкіній Ользі 

Анатоліївні. 

  

    

   

 

   2188 

 

  

 

  37. 

     

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. 

  

    

   2189 

 

  

 

  38. 

     

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0231 га для ведення особистого 

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

Горевичу Борису Миколайовичу. 

  

    

   2190 

 

    

 

   

 

  39. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0724 га для ведення особистого 

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

Кондратьєвій Іраїді Андріївні. 

  

     

   2191 

 

 

     

   40. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,4478 га для ведення особистого 

селянського господарства у с. Затишшя, вул. Зелена гр. Плетюк 

Ніні Михайлівні. 

  

  

    

  2192 

 

 

    41. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3404 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул.Шевченка, гр. Бойку Михайлу Олександровичу. 

  

   

   2193 

    

 



 

    

 

   42. 

     

  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4658 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена 

гр. Ботвінку Петру Миколайовичу. 

  

    

   2194 

 

 

   44.  

 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5818 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена 

гр. Казіній Олімпіаді Андріївні. 

  

    

   

2195 

 

 

    45. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1654 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька гр. Шилінській Ользі Феодосіївні. 

  

 2196 

 

   46. 

     

Про затвердження проєкту 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. 

  

    

   2197 

 

   47. 

     

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

  

   2198 

   

 

    

  48. 

     

  

Про затвердження програми «Дітям Почаївщини – якісне 

харчування». 

  

   2199 

 

 

    

  49. 

Про   внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ 1618 від 21.12.2018р. «Про затвердження структури, 

загальної чисельності та штатного розпису виконавчого органу 

Почаївської міської ради на 2019 рік», із змінами. 

  

   

   2200 

 

  50.  

 

Про затвердження структури, загальної чисельності та 

штатного розпису апарату  Почаївської міської ради  та її  

виконавчих органів  на 2020 рік. 

  

   

   2201 

 

   51. 

Про надання дозволу на приватизацію комунальної квартири у 

житловому будинку, що розташований за адресою пров. 

Шевченка, 7, м. Почаїв Струку Олегу Геннадійовичу. 

  

  2202 

 

 

   52. 
Про встановлення розміру відрахувань частини чистого 

прибутку (доходу) комунальними підприємствами та їх 

об’єднаннями до бюджету Почаївської міської ради на 2020 рік. 

 

  

   

  2203 



 

   53. 

 

Про затвердження положення про громадських інспекторів з 

благоустрою території Почаївської міської ради (Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади). 

  

   

   2204 

 

   54. 

 

Про затвердження Програми інформатизації Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

  

   

  2205 

 

   55. 

 

Про виділення об’єктів нерухомого майна в м.Почаїв  по 

вул.Шевченка. 

  

  Рішення 

не 

прийнято 

 

 

56. 

    

 

Про продовження дії договору оренди нежитлового 

приміщення від 25.02.2014 р. 

 

  

   2206 

    

  За даний порядок денний проголосували: 

     Результати голосування:  За – 20 

                                                    Проти –  0 

                                                    Утримались –  0 

            Не голосували  – 0         

 

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 № 2153) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування   

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Л. 

Українки, 8 гр. Бовт Ганні Дмитрівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2154) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

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. Л. 

Українки, 6 гр. Плівачуку Івану Степановичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2155) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

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 та передачі в оренду по вул. Зарічна, 

52    в   с. Комарин,  гр. Ярмусь Надії Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2156) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 1,6500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської  МОТГ   гр. 

Шелест Ганні Сергіївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2157) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2270 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, гр. Бовт Ганні Дмитрівні. 



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

Вирішили:(Рішення № 2158) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 0,4260 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, гр. Плівачуку Івану 

Степановичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2159) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4462 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж гр. Язенко Анастасії 

Василівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2160) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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 0,2500 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. 

Вирішили:(Рішення № 2161) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 27 гр. 

Барану Івану Григоровичу. 



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

Вирішили:(Рішення № 2162) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 с. Затишшя, вул. Зелена, 24 гр. 

Гонтарук Галині Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2163) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 16  

гр. Озоліні  Олені  Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2164) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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. 

Кременецька, 48 гр. Панчуку Віталію Миколайовичу та Панчуку Петру 

Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2165) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

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

Лосятинська, 28 гр. Романюк Людмилі Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2166) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,0639 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 3 гр. 

Слободянюку Анатолію Дмитровичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2167) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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. Галицька, 11 гр. 

Якимчук Зінаїді Євстахівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2168) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,0906 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Проказюк Ларисі Вікторівні. 

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

Вирішили: (Рішення № 2169) 

Результати голосування:  За – 20 



                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2240 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Романюку Андрію Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2170) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання   дозволу   на   виготовлення   проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5155 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Гонтарук 

Галині Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2171) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0706 га для ведення 

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

Панчуку Віталію Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2172) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0706 га для ведення 

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

Панчуку Петру Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2173) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 



        Не голосували  – 0 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,6772 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку 

Олександру Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2174) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0584 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Ясна 46, гр. Черепенко 

Наталії Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2175) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 1,8000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ  гр. 

Заяць Раїсі Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2176) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,2589 га в м. Почаїв по вул. Шевченка, 4. 

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

Вирішили:(Рішення № 2177) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 



 

Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1783 га на умовах оренди для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів    передачі     електричної та теплової енергії по вул. Фабрична, 14а  в 

м. Почаїв, ВАТ “Тернопільобленерго”. 

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

Вирішили:(Рішення № 2178) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,4112 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Андрію Володимировичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2179) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

Слухали: Про надання дозволу Почаївській міській раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо розподілу земельної ділянки  в  м. 

Почаїв   по вул. Банкова, 1. 

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

Вирішили:(Рішення № 2180) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,0732 га в м. Почаїв , вул. Шевченка Т., 29а. гр. 

Якимчук Оксані Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2181) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 



Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність  

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Волинська, 74а гр. Васильків Наталії Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2182) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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. Березина, 37 гр. Кондратьєвій 

Іраїді Андріївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2183) 

Результати голосування:  За – 20  

                                                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 0,0842 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Олександру Йосифовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2184) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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. Сагайдачного, 11 гр. Турулові  

Василю Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2185) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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 0,0593 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Миру, 12 гр. Чубик Тетяні 

Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2186) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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. Злуки, 28 гр. Шилінській 

Тетяні Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2187) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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. Нова, 6 гр. Шишкіній Ользі 

Анатоліївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2188) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

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 № 2189) 

Результати голосування:  За – 20 



                                                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 0,0231 га для ведення особистого селянського господарства у м. 

Почаїв, вул. Промислова гр. Горевичу Борису Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2190) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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 0,0724 га для ведення особистого селянського господарства у м. 

Почаїв, вул. Березина, гр. Кондратьєвій Іраїді Андріївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2191) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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 0,4478 га для ведення особистого селянського господарства у с. 

Затишшя, вул. Зелена гр. Плетюк Ніні Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2192) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,3404 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Бойку Михайлу Олександровичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2193) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,4658 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Ботвінку Петру Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2194) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,5818 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Казіній Олімпіаді Андріївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2195) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1654 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька гр. Шилінській Ользі Феодосіївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2196) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

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

Вирішили:(Рішення № 2197) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

 



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

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

Вирішили:(Рішення № 2198) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про затвердження програми «Дітям Почаївщини – якісне 

харчування». 

Інформує: Петровський О.Н. – начальник відділу освіти Почаївської міської 

ради. 

Вирішили:(Рішення № 2199) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 1618 

від 21.12.2018р. «Про затвердження структури, загальної чисельності та 

штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2019 рік», із 

змінами. 

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

Вирішили:(Рішення № 2200) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження структури, загальної чисельності та штатного 

розпису апарату  Почаївської міської ради  та її  виконавчих органів  на 2020 

рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2201) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 
Слухали: Про надання дозволу на приватизацію комунальної квартири у 

житловому будинку, що розташований за адресою пров. Шевченка, 7, м. Почаїв 

Струку Олегу Геннадійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2202) 

Результати голосування:  За – 18 



                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про встановлення розміру відрахувань частини чистого прибутку 

(доходу) комунальними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету 

Почаївської міської ради на 2020 рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2203) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про затвердження положення про громадських інспекторів з 

благоустрою території Почаївської міської ради (Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади). 

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

Вирішили:(Рішення № 2204) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження Програми інформатизації Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

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

Вирішили:(Рішення № 2205) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про виділення об’єктів нерухомого майна в м.Почаїв  по 

вул.Шевченка. 

Інформує: Петровський О.Н. – начальник відділу освіти. 

Вирішили:(Рішення  не прийнято). 

Результати голосування:  За – 11 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  4 

        Не голосували  – 6 

 

Слухали: Про продовження дії договору оренди нежитлового приміщення від 

25.02.2014 р. 



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

Вирішили:(Рішення № 2206) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

 

      Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


