
 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

П’ЯТДЕСЯТ ПЕРШОЇ  СЕСІЇ 

 

31. 01. 2020 року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                           зал засідань 

П’ятдесят першу  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкрив   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 21 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 5                                         

                                                                                                (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. 

- спеціаліст юридичного відділу -  Бондар Г.В. 

- працівник СБУ. 

Засідання п’ятдесят  першої сесії VII cкликання Почаївської    

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

 

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

денного 51 – ої сесії  сьомого скликання.   Заступник    міського    голови – 

Чубик А.В.  вніс   пропозицію   першочерговим   розглянути    питання «Про 

співфінансування проекту «Реконструкція з добудовою філії «Старотаразька 

загальноосвітня школа I-II ступенів опорного закладу Почаївська 

загальноосвітня школа I-III  ступенів» за адресою: вул. Шкільна,2   с. Старий 

Тараж  Кременецького району Тернопільської області». 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  

    1.  

1.  

 

Про співфінансування проекту «Реконструкція з добудовою філії 

«Старотаразька загальноосвітня школа I-II ступенів опорного закладу 

Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів» за адресою: 

вул.Шкільна,2 с.Старий Тараж Кременецького району Тернопільської 

області». 

 

   

 

2251 

 

    2. 

  

Про  відшкодування  коштів. 

 

2252 

 

    3. 

     

  

Про  внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 

  

  

 2253 

 

    4. 

    

  

Про  умови організації  громадських робіт та їх фінансування у 2020 р. 

 

 2254 

   

 

    5. 

    

  

Про  організацію громадських  (суспільно - корисних) робіт на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

 

 2255 

  

   

 

    6.  

2.  

 

Про надання дозволу на приватизацію комунальної квартири №2 у 

житловому будинку, що розташований  за адресою пров. Шевченка,3, 

м.Почаїв Струку Олегу Геннадійовичу. 

 

 

2256 

   

 

    7. 

  

Про затвердження орієнтовного графіку проведення пленарних 

засідань чергових сесій Почаївської міської ради на 2020 рік. 

 

2257 

 

 

    8. 

 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. Зарічна, 10, гр. Бондару Івану Феодосійовичу. 

 

 

 

2258 

 

 

 

    9. 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 34а, гр. Городинському Леоніду 

Андрійовичу. 

 

 

 

2259 



 

 

   

  10.  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2745 га, площею 0,1213 га та площею  0,3221 

га в с. Комарин   гр. Бондару  Івану  Феодосійовичу. 

 

 

 

2260 

 

 

   

   11.  

 

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. Сіморі Олександру Омеляновичу. 

 

 

 

 

 2261 

 

 

   12. 

 

  
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. Сіморі Олександру Омеляновичу. 

 

 

 2262 

 

   

  13. 

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, 8 гр. Бовт Ганні Дмитрівні. 

 

  

2263 

 

 

   14. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Тараж, вул. Шкільна, 15, гр. Паляниці Надії Олексіївні. 

 

 

2264 

 

 

   15.  

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, 6, гр. Плівачуку Івану Степановичу. 

 

 

 

2265 

 

 

   16. 

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. Комарин, 

вул. Зарічна, 15, гр. Семенюк Людмилі Терентіївні. 

 

 

2266 



 

 

  17. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2270 га для ведення особистого селянського 

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

Дмитрівні. 

 

 

2267 

 

 

  18. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,6487 га для ведення особистого селянського 

господарства у с. Комарин, гр. Болінгеру Павлу Фінагеновичу. 

 

 

2268 

 

 

  19. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства у с. Старий Тараж, гр. Наклюцькій Юлії Миколаївні. 

 

 

2269 

 

 

  20. 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1503 га для ведення особистого селянського 

господарства у с. Старий Тараж, гр. Паляниці Надії Олексіївні. 

 

 

 

2270 

 

  

  21. 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1519га та площею 0,1426га в с. Старий Тараж, гр. Паляниці Надії 

Олексіївні. 

 

2271 

 

   

 22. 

 

 Про затвердження 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. 

 

 

 

2272 

 

 

  23. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 0,4743 

га, 0,2120 га та 0,2015 га в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ гр. Білорус Ларисі Борисівні. 

 

 

2273 



 

  

  24. 

  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1050 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

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

 

 

 

2274 

 

 

  25. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 0,4872 

га, 0,2100 га та 0,2103 га в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ гр. Гоцкалюк Марії Михайлівні. 

 

 

 

2275 

 

 

  26. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 2,3062 

га, 0,2025 га та 0,2025 га в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ гр. Сіморі Раїсі  Іллівні. 

 

2276 

 

 

  27. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 2,2113 

га, 0,2100 га та 0,1902 га в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ гр. Шелест Ганні Сергіївні. 

 

 

 

2277 

 

 

  28. 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0684 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Козацька, 12, гр. Арзяєву Василю Григоровичу. 

 

 

 

2278 

 

 

  29. 

 Про надання дозволу на виготовлення 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, 16, гр. Дорошенкові Вікторові Миколайовичу. 

 

 

 

2279 

 

   

 

 30. 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Лосятинська, 38, гр. Кусевич Тамарі Володимирівні. 

 

 

 

2280 



 

 

  31. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 12, гр. Покацькій Галині Ілінічні. 

 

 

2281 

 

 

 32. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0710 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Березина, 22, гр. Притулі Галині Олександрівні. 

 

 

  2282 

 

 

  33. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0707 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 16б, гр. Притулі Любові Миколаївні. 

 

 

 

 2283 

 

   

 

  34. 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0929 га для ведення особистого 

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

Ніні Іванівні. 

 

 

 2284 

 

 

 35. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4735 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Фабрична, гр. Довгушкові Михайлові Дмитровичу. 

 

 

 2285 

 

  

  36. 

 

Про надання дозволу   на    виготовлення    проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,9750 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, гр. Романюк 

Ларисі Борисівні. 

 

 2286 

 

  

 

  37. 

 

  

Про перенесення проєкту «Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в м. 

Почаїв, вул. Березина, гр. Горевичу Миколі Вікторовичу» на наступну 

сесію. 

 

 

 

 2287 



 

 

   

38. 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0156 га із земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Боцюк 

Ользі Іллівні. 

 

 

 

 2288 

 

 

 

 

    

   39. 

 

Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території для гаражного будівництва в м. Почаїв, вул. Шевченка. 

 

  2289 

 

   

 

  40. 

 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1500 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. 

Процюку Анатолію Васильовичу. 

 

 

 

  2290 

 

 

   41. 

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 Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

 

Рішення  

не 

прийнято 

 

   

 

  42. 

  

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 Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

 

Рішення  

не 

прийнято 

 

 

  43. 

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 с. Затишшя, 

вул. Зелена, 76, гр. Бабичинській Зої Володимирівні. 

 

 

 2291 

 

  

  44. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування 

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

вул. Нижня, 15, гр. Бурмай Марії Степанівні. 

 

 

 2292 



 

 

  45. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0687 га для будівництва та обслуговування 

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

Гагаріна, 40 гр. Вихованець Ларисі Вікторівні. 

 

 

 2293 

 

 

  46. 

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, 24 гр. Гонтарук Галині Павлівні. 

 

 

 2294 

 

 

  47. 

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, 12, гр. Дубинчуку Миколі Андрійовичу. 

 

 

 

 2295 

 

 

  48. 

Про затвердження 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. 

 

  

 

  2296 

 

   

  49. 

 

Про затвердження 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. 

 

 

 2297 

 

 

  50. 

 Про затвердження 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. 

 

 

 

  2298 

 

 

  51. 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Озерна, 38 гр. Струкалові Ярославові Ігоровичу. 

 

 

 

 2299 



 

 

 52. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Я.Мудрого, 70, гр. Тук Олені Борисівні. 

 

 

 

 

2300 

 

 

  53. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0701 га для будівництва та обслуговування 

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

Суворова, 17а гр. Ярмусь Вірі Анатоліївні. 

 

 

  

  2301 

 

  

  54. 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2200 га для ведення особистого селянського 

господарства у м. Почаїв, вул. Нова, гр. Дубинчуку Миколі 

Андрійовичу. 

 

 

  2302 

 

 

 

   55. 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0906 га для ведення особистого селянського 

господарства у м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Проказюк Ларисі 

Вікторівні. 

 

 

  2303 

 

   

  56. 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1320 га для ведення особистого 

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

Ковчинському Давиду Вікторовичу. 

 

 

  2304 

 

 

 57. 

 Про внесення змін до рішення № 2084 сорок сьомої сесії сьомого 

скликання (другого пленарного засідання) від 02.10.2019р. зі змінами 

відповідно до рішення № 2151 сорок восьмої сесії від 31.10.2019 року. 

 

 

   2305 

 

  

 

 58. 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0438 га в користування на 

умовах оренди  для обслуговування складу індуктивності   котушок   з    

метою   його використання під кондитерський  цех  в  м. Почаїв, вул. 

Промислова,5 ФО-П  Сімчук  Г.В. 

 

 

   

   2306 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1   



Слухали: Про співфінансування проекту «Реконструкція з добудовою філії 

«Старотаразька загальноосвітня школа I-II ступенів опорного закладу 

Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів» за адресою: вул.Шкільна,2 

с.Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області». 

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

Вирішили:(Рішення № 2251) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 0   

Слухали: Про  відшкодування  коштів. 

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

                    ради. 

Вирішили:(Рішення № 2252) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  5 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про  внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2253) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про  умови організації  громадських робіт та їх фінансування  

                  у 2020 р. 

Інформує: Уйван  В.Я. – секретар міської ради. 

Вирішили:(Рішення №2254) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 0 

Слухали: Про  організацію громадських  (суспільно - корисних) робіт на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

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

Вирішили: (Рішення № 2255) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 



Слухали: Про надання дозволу на приватизацію комунальної квартири № 2 у 

житловому будинку, що розташований  за адресою пров. Шевченка,3, м.Почаїв 

Струку Олегу Геннадійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2256) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про затвердження орієнтовного графіку проведення пленарних 

засідань чергових сесій Почаївської міської ради на 2020 рік. 

Інформує: Уйван В.Я. – секретар міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2257) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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. Комарин, вул. Зарічна, 10, 

гр. Бондару Івану Феодосійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2258) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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.Лесі Українки, 34а, гр. Городинському Леоніду Андрійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2259) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2745 га, площею 0,1213 га та площею  0,3221 га в  с. Комарин гр. Бондару 

Івану Феодосійовичу. 



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

Вирішили:(Рішення №2260) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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 1,6500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ гр. Сіморі 

Олександру Омеляновичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2261) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                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 1,6500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ гр. Сіморі 

Олександру Омеляновичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2262) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 8 гр. 

Бовт Ганні Дмитрівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2263) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –2  

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 15, гр. 

Паляниці Надії Олексіївні. 



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

Вирішили:(Рішення № 2264) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських  будівель  і  споруд  в    с.Старий Тараж,  вул.Лесі Українки, 6, 

гр. Плівачуку Івану Степановичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2265) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 15, гр. Семенюк 

Людмилі Терентіївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2266) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2270 га для ведення особистого селянського господарства у с. Старий 

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

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

Вирішили:(Рішення №2267) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею     0,6487 га  для   ведення    особистого селянського   господарства   у    

с. Комарин, гр. Болінгеру Павлу Фінагеновичу. 

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



Вирішили:(Рішення №2268) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства у с. Старий 

Тараж, гр. Наклюцькій Юлії Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2269) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1503 га для ведення особистого селянського господарства у с. Старий 

Тараж, гр. Паляниці Надії Олексіївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2270) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства площею 0,1519га та площею 

0,1426га в с. Старий Тараж, гр. Паляниці Надії Олексіївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2271) 

 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,4260 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 №2272) 



Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –2 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж   земельних  ділянок площами 0,4743 га, 

0,2120 га та 0,2015 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського   виробництва   на території Почаївської міської ОТГ 

гр. Білорус Ларисі Борисівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2273) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1050 га для будівництва та обслуговування 

житлового    будинку,    господарських   будівель  та   споруд   в с. Комарин, 

вул. Польова, гр. Герасимюку Андрію Володимировичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2274) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення   (відновлення)   меж  земельних ділянок площами 0,4872 га, 

0,2100 га та 0,2103 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського   виробництва   на території Почаївської міської ОТГ 

гр. Гоцкалюк   Марії  Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2275) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –3  

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення   (відновлення) меж  земельних ділянок площами 2,3062 га, 

0,2025 га та 0,2025 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського    виробництва   на території Почаївської міської ОТГ 

гр. Сіморі Раїсі Іллівні. 



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

Вирішили:(Рішення №2276) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площами 2,2113 га, 0,2100 

га та 0,1902 га в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського   виробництва   на території Почаївської міської ОТГ 

гр. Шелест Ганні Сергіївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2277) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 0,0684 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

гр. Арзяєву Василю Григоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2278) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,0593 га для будівництва та обслуговування житлового  

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

гр. Дорошенкові Вікторові Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2279) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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, 38, 

гр. Кусевич Тамарі Володимирівні. 



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

Вирішили:(Рішення № 2280) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

гр. Покацькій Галині Ілінічні. 

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

Вирішили:(Рішення №2281) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,0710 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських   будівель  і   споруд  в м. Почаїв, вул. Березина, 22, 

гр. Притулі Галині Олександрівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2282) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,0707 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

гр. Притулі Любові Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2283) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,0929 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. Кременецька, гр. Пархомчук Ніні Іванівні. 



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

Вирішили:(Рішення №2284) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про надання   дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  

щодо   відведення   у  власність  земельної  ділянки площею 0,4735 га   для   

ведення   особистого  селянського  господарства  в  м.Почаїв,   вул.Фабрична, 

гр. Довгушкові  Михайлові  Дмитровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2285) 

Результати голосування:  За –19  

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про надання дозволу   на    виготовлення    проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,9750 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, гр. Романюк Ларисі 

Борисівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2286) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про перенесення проєкту «Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Березина, 

гр. Горевичу Миколі Вікторовичу» на наступну сесію. 

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

Вирішили:(Рішення №2287) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 5 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0156 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Боцюк Ользі Іллівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2288) 



Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про  надання    дозволу  на  розроблення  детального  плану   

забудови   території        для   гаражного  будівництва   площею  0,0087 га   в    

м. Почаїв,   вул. Шевченка. 

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

Вирішили:(Рішення №2289) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1500 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. Процюку Анатолію Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2290) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 5 

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 

Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 11 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 4  

        Не голосували  – 7 

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 

Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 11 

                                                Проти –0   

                                                Утримались – 4  



        Не голосували  – 7 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 76, гр. Бабичинській 

Зої Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2291) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмай Марії 

Степанівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2292) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0687 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 40 гр. Вихованець 

Ларисі Вікторівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2293) 
 

Результати голосування:  За –17  

                                                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 с. Затишшя, вул. Зелена, 24 гр. Гонтарук 

Галині Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2294) 



Результати голосування:  За – 17 

                                                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. Нова, 12, гр. Дубинчуку 

Миколі Андрійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2295) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 6 

Слухали: Про затвердження 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 №2296) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0737 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 №2297) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0639 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 №2298) 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 

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. Озерна, 38 гр. Струкалові 

Ярославові Ігоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2299) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 6 

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. Я.Мудрого, 70, гр. Тук Олені 

Борисівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2300) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –6 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Анатоліївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2301) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 6 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2200 га   для    ведення    особистого    селянського   господарства у 

м. Почаїв, вул. Нова, гр. Дубинчуку Миколі Андрійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2302) 



 

Результати голосування:  За –17  

                                                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 0,0906 га   для    ведення    особистого    селянського   господарства у 

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

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

Вирішили:(Рішення №2303) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1320 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Ковчинському Давиду 

Вікторовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2304) 

Результати голосування:  За – 18  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

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

скликання (другого пленарного засідання) від 02.10.2019р. зі змінами 

відповідно до рішення № 2151 сорок  восьмої  сесії  від 31.10.2019 року. 

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

Вирішили:(Рішення №2305) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0438 га в користування на умовах 

оренди  для обслуговування складу індуктивності   котушок   з    метою   його 

використання під кондитерський  цех  в  м. Почаїв, вул. Промислова,5 ФО-П 

Сімчук Г.В. 

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

 



Вирішили:(Рішення №2306) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

 

      Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


