
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

П’ЯТДЕСЯТОЇ   СЕСІЇ 

 

18. 12. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

П’ятдесяту  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  відкрив   

Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 18 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 8                                         

                                                                                                (списки додаються)                                                                                         

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

У роботі сесії беруть участь :  

 
- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- 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. 

- директор Почаївського БДТС – Загоруйко Л.В. з членами трудового 

колективу. 

- працівники опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ст. 

- працівник СБУ. 

 

Засідання п’ятдесятої сесії сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 05 хв., а   закінчилося  о 12год. 35 хв. 

 

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

50 – ї сесії  сьомого скликання.   В зв’язку з присутністю членів трудових 

колективів Почаївського БДТС  та опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ст. 

поступила пропозиція питання «Про виділення об’єктів нерухомого майна в м. 

Почаїв по вул. Шевченка» розглянути першим. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1.  

    1.  

1.  

 

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

Шевченка. 

 

Рішення 

не 

прийнято 

   

 

 

    2. 

  

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

 

 2207 

 

    

    3. 

     

  

Про міський бюджет на 2020 рік. 

  

  

 2208 

 

     

 

    4. 

    

  

 

Про розгляд  Прогнозу  міського бюджету на 2021-2022 роки. 

 

   

 2209 

   

 

     

    5. 

    

  

Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік. 

 

   

 2210 

   

 

1.  

    6.  

2.  

 

Про затвердження плану діяльності Почаївської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік. 

 

 

 2211 

   

 

 

    7. 

  

Про затвердження програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки. 

 

 

2212 

 

    

    8. 

     

  

Про передачу коштів іншої субвенції з Почаївського міського 

бюджету до Кременецького районного бюджету. 

  

  

2213 

 

     

    9. 

    

  

Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського 

міського бюджету до Кременецького районного бюджету. 

 

   

2214 

   

 

     

   10. 

    

  

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на «Соціальний захист та 

соціальне обслуговування». 

 

  

 2215 

 

   



  

 

2.  

    11.  

1.  

 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на фінансування 

Кременецького територіального центру соціального 

обслуговування. 

 

 

  2216 

 

   

 

 

   12. 

  

Про внесення змін до Програми «Соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення Почаївської міської 

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

 

 

  2217 

 

    

    13. 

     

  

Про надання дозволу КУ «Публічна бібліотека» на списання 

друкованої літератури. 

  

  

 2218 

 

     

 

    14. 

    

  

Про затвердження Програми організаційного забезпечення 

роботи управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації на 2019-2020 роки. 

 

   

 2219 

   

 

     

 

    15. 

    

  

Про затвердження додаткової угоди № 3 до договору оренди 

нерухомого майна від 30.12.2016р. № 18. 

 

   

 2220 

   

 

2.  

    16.  

2.  

 

Про продовження дії договору оренди нерухомого майна від 

30.12.2016р. № 18. 

 

 

 2221 

   

 

 

    17. 

  

Про перспективу використання частини нежитлового 

приміщення по вул. Возз’єднання, 5 м. Почаїв. 

 

 

2222 

 

 

 

    

    18. 

     

  

Про надання дозволу на послуги з гарячого харчування та 

затвердження  вартості  гарячого харчування в закладах освіти 

Почаївської  міської об’єднаної територіальної громади.  

  

  

 2223 

 

    

   19. 

    

  

Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей з 

особливими потребами. 

 

   

 2224 

 

   



 

    

   20. 

    

  

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. 

Колгоспна ,17 гр. Наклюцькій Галині Григорівні. 

 

   

 

  2225 

 

    

   21. 

    

  

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4900 

га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Старий Тараж, гр. Рудевич Наталії Андріївні. 

 

   

 

  2226 

 

    

   22. 

    

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,4907 га, площею 0,2117 га та площею 

0,1902 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у с. Комарин гр. Баю Петру Івановичу. 

 

   

 

  2227 

 

    

   23. 

    

  

Про скасування рішення №2164 Почаївської міської ради 

сьомого скликання сорок дев’ятої сесії від 29.11.2019 р. та 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0983 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, провул. 

Спортивний, 16 гр. Озоліні Олені Володимирівні. 

 

   

 

  2228 

 

    

    

   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. Чайковського, 

17 гр. Савчуку Івану Яковичу. 

 

   

 

  2229 

 

    

   25. 

    

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,0875 га, та 0,0780 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв  

вул. Чайковського гр. Савчуку Івану Яковичу. 

 

   

 

  2230 



 

    

   26. 

    

  

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0394 

га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Наливайка, гр. Плаксіну Олександру Єгоровичу. 

 

 

   

 

  2231 

 

    

   27. 

    

 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0229 

га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Промислова гр. Яшкірєву Олегу Львовичу. 

 

 

   

  2232 

   

 

    

   28. 

    

 Про надання дозволу на проведення експертно-грошової 

оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості площею 0,1659 га в м. Почаїв по вул. Шевченка 

Т., 29б гр. Георгієву Борису Віталійовичу. 

 

 

   

 

  2233 

 

    

    

 

   29. 

    

  

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території власної земельної ділянки площею 0,2027 га щодо 

зміни цільового призначення 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. Кудляку Віталію 

Олексійовичу. 

 

   

 

  2234 

 

    

  

 

   30. 

    

 Про скасування рішення №1671 Почаївської міської ради 

сьомого скликання тридцять восьмої сесії від 21.12.2018 р. та 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 52 гр. Загородній Людмилі 

Корніївні та Кравець Юлії Іванівні. 

 

 

   

  

 

   2235 

   

 

    

   31. 

    

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0753 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 50 гр. Ворожбиту Олегу 

Васильовичу. 

 

   

 

   2236 



 

    

   32. 

    

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0989 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 9 гр. Онуку Юрію 

Васильовичу. 

 

 

   

 

  2237 

 

    

   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. Гайова, 32 гр. Романюку Андрію 

Васильовичу. 

 

   

 

  2238 

 

    

   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. Гайова, 26 гр. Романюк Нелі 

Миколаївні. 

 

   

 

  2239 

 

    

   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 с. Затишшя, вул. Зелена, 82 гр. Плетюк Ніні 

Михайлівні. 

 

 

   

 

  2240 

 

    

   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 с. Затишшя, вул. Зелена, 48 гр. Плетюку Олександру 

Івановичу. 

 

   

 

2241 

 

    

   37. 

    

  

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. Сонячна, 8 гр. Придатко Христині 

Вікторівні. 

 

   

 

  2242 



 

    

    

  38. 

    

  

Про затвердження 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. 

 

 

   

 

  2243 

 

    

   39. 

    

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1500 га для ведення особистого 

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

Нелі Миколаївні. 

 

   

 

  2244 

 

    

   40. 

    

  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1392 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Монастирська гр. Мельник Оксані Станіславівні. 

 

   

 

  2245 

 

    

   41. 

    

  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель не наданих у власність або постійне 

користування в межах населених пунктів (забудовані землі, в 

т.ч землі, які використовуються в комерційних цілях) 

комунальної власності загальною площею 0,0217 га за адресою: 

м. Почаїв, вул. Шевченка. 

 

   

 

  2246 

 

    

   42. 

    

  

Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки 

площею 0,0559 га для ведення особистого селянського 

господаства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Романюк 

Людмилі Володимирівні. 

 

   

 

  2247 

 

    

   43. 

    

  

Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки 

площею 0,0611 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Спортивна, 12 гр. Щербакову Олегу Олеговичу, 

Щербакову Олегу Володимировичу, Щербаковій Наталії 

Володимирівні та Щербаковій Марії Олегівні. 

 

   

 

  2248 



 

    

   44. 

    

  

Про внесення змін в рішення № 2132 від 31.10.2019 р. 48 сесії 

«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. 

 

   

 

  2249 

 

    

   45. 

    

  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності в м. Почаїв, 

вул. Банкова, 1. 

 

   

  2250 

   

 

За даний порядок денний проголосували: 

     Результати голосування:  За – 17 

                                                    Проти –  0 

                                                    Утримались –  0 

            Не голосували  – 0   

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

Шевченка. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 10 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  7 

        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 № 2207) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про міський бюджет на 2020 рік. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2208) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 



 

Слухали: Про розгляд  Прогнозу  міського бюджету на 2021-2022 роки. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2209) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік. 

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

ради. 

Почаївський міський голова  Бойко В.С. оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили: (Рішення № 2210) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження плану діяльності Почаївської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік. 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення № 2211) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про затвердження  програми  соціально-економічного та 

культурного розвитку    Почаївської   міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки. 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення №2212) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про передачу коштів іншої субвенції з Почаївського міського 

бюджету до Кременецького районного бюджету. 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення № 2213) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 



 

Слухали: Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського міського 

бюджету до Кременецького районного бюджету. 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення №2214) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на галузь  «Соціальний захист та соціальне 

обслуговування». 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення № 2215) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету на фінансування Кременецького 

територіального центру соціального обслуговування. 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення № 2216) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

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 № 2217) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання дозволу КУ «Публічна бібліотека» на списання 

друкованої літератури. 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення №2218) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 



 

Слухали: Про затвердження Програми організаційного забезпечення роботи 

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації на 

2019-2020 роки. 

Інформує: Чубик А.В– заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення №2219) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження додаткової угоди № 3 до договору оренди 

нерухомого майна від 30.12.2016р. № 18. 

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

Вирішили:(Рішення № 2220) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про продовження дії договору оренди нерухомого майна від 

30.12.2016р. № 18. 

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

Вирішили:(Рішення №2221) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про перспективу використання частини нежитлового приміщення по 

вул. Возз’єднання, 5 м. Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення № 2222) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання дозволу на послуги з гарячого харчування та 

затвердження  вартості  гарячого харчування в закладах освіти Почаївської  

міської об’єднаної територіальної громади. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2223) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 



Слухали: Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей з особливими 

потребами. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2224) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

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

вул. Колгоспна ,17 гр. Наклюцькій Галині Григорівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2225) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4900 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. Рудевич Наталії 

Андріївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2226) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,4907 га, площею 0,2117 га та площею 0,1902 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва у с. Комарин гр. Баю Петру 

Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2227) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 



Слухали: Про скасування рішення №2164 Почаївської міської ради сьомого 

скликання сорок дев’ятої сесії від 29.11.2019 р. та надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0983 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Почаїв, провул. Спортивний, 16 гр. Озоліні Олені Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2228) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку,   господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 17 

гр. Савчуку Івану Яковичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2229) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площами 0,0875 га, та 0,0780 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв  вул. Чайковського гр. Савчуку Івану 

Яковичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2230) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0394 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Плаксіну 

Олександру Єгоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2231) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 



 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0229 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Промислова гр. Яшкірєву Олегу 

Львовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2232) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості площею 0,1659 га в м. Почаїв по вул. Шевченка Т., 29б гр. 

Георгієву Борису Віталійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2233) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

власної земельної ділянки площею 0,2027 га щодо зміни цільового призначення 

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. Кудляку Віталію Олексійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2234) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про скасування рішення №1671 Почаївської міської ради сьомого 

скликання тридцять восьмої сесії від 21.12.2018 р. та затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

обслуговування    житлового будинку,   господарських   будівель   і   споруд   в 

с. Затишшя, вул. Зелена, 52 гр. Загородній Людмилі Корніївні та Кравець Юлії 

Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2235) 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0753 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 50 гр. Ворожбиту 

Олегу Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2236) 

Результати голосування:  За – 15   

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0989 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 9 гр. Онуку Юрію 

Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2237) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

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

Андрію Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2238) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 26 гр. Романюк Нелі 

Миколаївні. 



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

Вирішили:(Рішення №2239) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 82 гр. Плетюк Ніні 

Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2240) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

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

Олександру Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2241) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

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. Сонячна, 8 гр. Придатко 

Христині Вікторівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2242) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

 

 



 

Слухали: Про затвердження 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 № 2243) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею  0,1500 га   для    ведення    особистого   селянського    господарства в 

м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Романюк Нелі Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2244) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1392 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Монастирська гр. Мельник Оксані Станіславівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2245) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель не наданих у власність або постійне користування в 

межах населених пунктів (забудовані землі, в т.ч землі, які використовуються в 

комерційних цілях) комунальної власності загальною площею 0,0217 га за 

адресою: м. Почаїв, вул. Шевченка. 

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

Вирішили:(Рішення № 2246) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 



Слухали: Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки площею 

0,0559 га для ведення особистого селянського господаства в м. Почаїв, вул. 

Лосятинська, гр. Романюк Людмилі Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2247) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки площею 

0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 12 гр. Щербакову 

Олегу Олеговичу, Щербакову Олегу Володимировичу, Щербаковій Наталії 

Володимирівні та Щербаковій Марії Олегівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2248) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про внесення змін в рішення № 2132 від 31.10.2019 р. 48 сесії «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 № 2249) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності в м. Почаїв, вул. Банкова, 1. 

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

Вирішили:(Рішення №2250) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

 

      Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


