
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

П’ЯТДЕСЯТ  П’ЯТОЇ СЕСІЇ 

 

 

15. 05. 2020 року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                    глядацький зал 

 

П’ятдесят  п’яту сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкрив   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 17 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 9                                        

                                                                                                (списки додаються)                                                                                         

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- оператор копіювальних  і  розмножувальних машин  - Іващук О.М.                        

- Спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради – Онук В.В. 

- працівник  СБУ – Герштун А.С. 

 

Засідання п’ятдесят  п’ятої сесії VII cкликання Почаївської    міської ради  

розпочалося  о 10 год. 25 хв. ,  а   закінчилося  о 12год. 10 хв. 

 

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

денного 55 – ої сесії  сьомого скликання.    

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  

    1.  

1.  

 

 

 Про затвердження містобудівної документації «Генеральний 

план міста Почаїв Кременецького району Тернопільської 

області». 

 

   

   2383 

 

    2. 

 Про  внесення змін   в    рішення   міської ради від 25.06.2019р. 

№ 1918 «Про встановлення єдиного податку на території 

Почаївської ОТГ на 2020 рік». 

 

   2384 

 

    3. 

     

  

Про встановлення ставок з орендної плати за землю. 

  

   2385 

 

    4. 

 Про внесення змін в рішення Почаївської міської ради № 483 від 

16.09.2016 року «Про створення тендерного комітету та 

затвердження Положення про тендерний комітет». 

 

   2386 

 

    5. 

     

  

Про визнання таким, що втратило чинність рішення Почаївської 

міської ради №2063 «Про призначення відповідальної особи за 

здійснення допорогових закупівель». 

  

   2387 

 

    6. 

  

Про звільнення від орендної плати за користування майном, що є 

власністю територіальної громади міста Почаїв. 

 

   2388 

 

    7. 

     

  

Про звільнення від сплати пайової участі за користування 

об’єктом  благоустрою  по  вул. Возз’єднання, м. Почаїв. 

  

    2389 

 

    8. 

  

Про   внесення   змін до  договору оренди землі №1 від 

30.12.2015 року. 

 

   2390 

 

    9. 

     

  

Про затвердження додаткової угоди до договору оренди землі. 

  

    2391 

 

    10. 

 Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету. 

 

    2392 

 

    11. 

     

  

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету. 

  

    2393 

 

    12. 

  

Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 

 

    2394 

 

 

    13. 

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, 90, 

гр. Білорус Нелі Володимирівні. 

 

 

    2395 



 

   

 14. 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,1300 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,  господарських  будівель   та   споруд по вул. Резніка 1, 

в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської 

області. 

 

    2396 

 

 

 

  15. 

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1300 га на умовах 

оренди для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і  споруд в межах населеного пункту в 

с.Старий Тараж, вул. Резніка, 1, гр. Бондарчук Тетяні 

Вячеславівні. 

 

 

   2397 

 

 

  16. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3558 га в с. Старий Тараж 

гр. Турченко Віктору Юхимовичу. 

 

    2398 

 

 

  17. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площами 0,0323 га, 0,1091 га , 0,0800 га,  0,2321 га  в 

с. Старий Тараж та площею 0,2518 га в с. Комарин для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Сіморі Ганні 

Василівні. 

 

 

    2399 

 

  

  18. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,4874 га, 0,2060 га та 0,1862 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ  гр. Сіморі Олександру Омеляновичу. 

 

    

    2400 

 

 

  19. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,4874 га, 0,2060 га та 0,1862 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ гр. Сіморі Олександру Омеляновичу. 

 

    2401 

 

   20. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,1566 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, Фенюк 

Людмилі Іванівні. 

 

   2402 

 

   21. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2213 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, Фенюк 

Людмилі Іванівні. 

 

   2403 

 

   22. 

Про надання дозволу на виготовлення 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, 

гр. Богуті  Світлані  Ростиславівні. 

 

 

Рішення не 

прийнято 



 

 

    

   23. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

гр. Бринському Віталію Вікторовичу. 

 

Рішення не 

прийнято 

 

 

  24. 

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. Медова, 12, 

гр. Будняк Любові Трохимівні. 

 

 

    2404 

 

 

  25. 

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. Варшавська, 1, 

гр. Ігнатенко Вірі Іванівні. 

 

 

    2405 

 

   26. 

Про   надання  дозволу   на   виготовлення технічної 

документації   із   землеустрою  щодо встановлення 

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

площею 0,0600 га  для  будівництва та обслуговування 

житлового    будинку,     господарських  будівель   і  споруд   в   

м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 4,  гр. Ковальчук Лесі Михайлівні. 

 

 

   2406 

 

 

  27. 

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. Волинська, 41, 

гр. Кондратьєву Дмитру Ананійовичу. 

 

 

 

  2407 

 

 

  28. 

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. 

Молодіжна, 30А,    гр. Кулінічу Івану Федоровичу. 

 

 

 

   2408 

 

 

   29. 

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. Шевченка, 72, 

гр. Сіморі Якову Федоровичу. 

 

 

 

   2409 



 

 

  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. Гайова, 34а, гр. 

Федчишин Зої  Павлівні. 

 

 

 

     2410 

 

  31. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1032 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Варшавська, гр. Ігнатенко Вірі Іванівні. 

 

 

     2411 

 

 

  32. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3500 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Гоголя, гр. Кривіцькому Андрію Михайловичу. 

 

 

 

    2412 

 

  33. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1015 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Бригадна, гр. Кужель Марії Петрівні. 

 

   2413 

 

 

  34. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4745 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Гайова, гр. Федчишин  Зої  Павлівні. 

 

 

 

   2414 

 

   35. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0634 га 

для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, гр. Петрику Руслану Петровичу. 

 

 

 

  2415 

 

   

   36. 

 

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 гр. Ігнатенко 

Вірі Іванівні. 

 

 

   

  2416 

 

 

   37. 

 

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 



 

    

 

  38. 

Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 

площею 0,1000 га із земель для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в землі для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, по 

вул. Кременецька, 82 гр. Довгушко Ірині Леонтіївні. 

 

 

 

   2417 

 

  39. 

Про надання   дозволу  на проведення експертно-грошової 

оцінки    земельної   ділянки   площею  0,0956 га  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в м. Почаїв 

вул. Лосятинська, 14а   ФО - П  Чорнобаю  Віктору Васильовичу. 

 

Рішення не 

прийнято 

 

 

  40. 

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. Старотаразька, 44а,   гр. Бідюк Марії Іванівні. 

 

 

    

    2418 

 

 

 

  41. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1582 га із зміною її цільового 

призначення у власність для будівництва та обслуговування 

житлового   будинку,    господарських   будівель та   споруд   в   

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

 

 

 

    2419 

 

 

  42. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1425 га   із   зміною   її   цільового 

призначення у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських   будівель     та споруд   в   

м. Почаїв, вул. Чайковського, 5, гр. Чорнобай Катерині 

Василівні. 

 

 

    2420 

 

 

  43. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0936 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,   господарських    будівель   і    споруд    в   

м. Почаїв,  вул. Наливайка, 16, гр. Галушці Роману Стефановичу. 

 

 

 

    2421 

 

 

  44. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 

житлового    будинку,    господарських   будівель   і   споруд    в 

м. Почаїв, вул. Юридика, 16, гр. Касянчук Руслані Петрівні. 

 

 

   2422 

 

 

  45. 

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. Чайковського, 17, гр. Савчуку Івану Яковичу. 

 

 

   

   2423 



 

 

 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 м. Почаїв, вул. Б. Хмельницького, 11, гр. Сиротюку 

Івану Пилиповичу. 

 

 

    2424 

 

 

  47. 

Про затвердження 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 у м. Почаїв, вул. 

Чайковського, гр. Савчуку Івану Яковичу. 

 

 

   2425 

 

 

  48. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 1,2050 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 

міської ОТГ гр. Сіморі Якову Федоровичу. 

 

 

  

  2426 

 

   49. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0403 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, гр. Бідюк Марії Іванівні. 

 

 

 

  2427 

 

   50. 

Про затвердження 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. 

 

  2428 

 

 

  51. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1540 га для ведення 

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

гр. Касянчук Руслані Петрівні. 

 

  2429 

 

 

  52. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0584 га для ведення 

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

Черепенко Наталії Володимирівні. 

 

   2430 

 

  53. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4841 га для ведення 

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

гр. Шишкіній Ользі Анатоліївні. 

 

   2431 

 

 

  54. 

Про затвердження детального плану території щодо зміни 

цільового   призначення власної земельної ділянки площею 

0,3445 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства   в землі для будівництва та обслуговування 

житлового  будинку,  господарських   будівель  і    споруд    в    

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

Васильовичу. 

 

 

 

   2432 



 

 

 

  55. 

Про затвердження детального плану території щодо зміни 

цільового  призначення власної земельної ділянки площею 

0,4842 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства   в   землі   для   будівництва   та     обслуговування 

житлового  будинку,  господарських   будівель   і    споруд    в    

м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Двигайло Наталії Федорівні. 

 

 

 

    

 2433 

 

 

  56. 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0662 га для реконструкції нежитлової будівлі під 

заклад торгівлі по вул. Банкова в м. Почаїв Кременецького 

району Тернопільської області. 

 

  2434 

 

 

  57. 

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди в межах 

населеного пункту для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Банкова, в м. Почаїв, гр. Петрику Олександру 

Васильовичу. 

 

 

  2435 

 

   58. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюються  права  суборенди, сервітуту  гр.Євсієнку  Т.М. 

 

  2436 

 

   59. 

Про укладення Договору суперфіцію на користування 

земельною ділянкою для будівництва волоконно-оптичної лінії 

зв’язку по території м. Почаїв, Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Інфоком». 

 

  2437 

 

   

  60. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  для обслуговування будівель торгівлі, площею 

0,0217 га по вулиці Шевченка на території Почаївської міської 

ради та надання дозволу на виготовлення експертної грошової 

оцінки. 

 

   

  2438 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1   

 

Слухали: Про затвердження містобудівної документації «Генеральний план 

міста Почаїв Кременецького району Тернопільської області». 

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

Вирішили:(Рішення № 2383 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

 



 
Слухали: Про  внесення      змін   в    рішення   міської    ради    від 25.06.2019р.  

№ 1918 «Про встановлення єдиного податку на території Почаївської ОТГ на 

2020 рік». 

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

Вирішили:(Рішення №2384 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про встановлення ставок з орендної плати за землю. 

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

Вирішили:(Рішення № 2385) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 
Слухали: Про внесення змін в рішення Почаївської міської ради № 483 від 

16.09.2016 року «Про створення тендерного комітету та затвердження 

Положення про тендерний комітет». 

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

Вирішили:(Рішення № 2386) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

Слухали: Про визнання таким, що втратило чинність рішення Почаївської 

міської ради №2063 «Про призначення відповідальної особи за здійснення 

допорогових закупівель». 

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

Вирішили:(Рішення № 2387) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

Слухали: Про звільнення від орендної плати за користування майном, що є 

власністю територіальної громади міста Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення № 2388 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 



 

Слухали: Про звільнення від сплати пайової участі за користування об’єктом 

благоустрою по вул. Возз’єднання, м. Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення № 2389) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про внесення змін до договору оренди землі №1 від 30.12.2015 року. 

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

Вирішили:(Рішення № 2390) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження додаткової угоди до договору оренди землі. 

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

Вирішили:(Рішення № 2391) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету. 

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

Вирішили:(Рішення № 2392 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету. 

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

Вирішили:(Рішення № 2393) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

 



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

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2394) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 90, гр. 

Білорус Нелі Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2395) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,1300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Резніка 1, в с. Старий Тараж 

Кременецького району Тернопільської області. 

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

Вирішили:(Рішення № 2396) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1300 га на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд    в    межах   населеного    пункту   в   с. Старий Тараж, вул. Резніка, 1, 

гр. Бондарчук Тетяні Вячеславівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2397) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,3558 га в с. Старий Тараж гр. Турченко Віктору Юхимовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2398) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площами 0,0323 га, 0,1091 га , 0,0800 га,  0,2321 га  в с. Старий Тараж та 

площею 0,2518 га в с. Комарин для ведення особистого селянського 

господарства  гр. Сіморі Ганні Василівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2399) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,4874 га, 0,2060 га та 0,1862 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 

Сіморі Олександру Омеляновичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2400) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,4874 га, 0,2060 га та 0,1862 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 

Сіморі Олександру Омеляновичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2401) 

Результати голосування:  За –17  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 



 
Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1,1566 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарин, Фенюк Людмилі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2402) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –0   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,2213 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарин, Фенюк Людмилі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2403 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення 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, гр. Богуті Світлані Ростиславівні. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 1 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  9 

        Не голосували  – 5 

 
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. Спортивна, 14, гр. 

Бринському Віталію Вікторовичу. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 11 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –2   

        Не голосували  – 4 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

Будняк Любові Трохимівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2404) 

Результати голосування:  За – 16  

                                                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. Варшавська, 1, гр. 

Ігнатенко Вірі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2405) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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. Сагайдачного, 4, гр. 

Ковальчук Лесі Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2406 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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. Волинська, 41, гр. 

Кондратьєву Дмитру Ананійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2407) 

 

 



Результати голосування:  За – 14 

                                                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 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 30А, гр. 

Кулінічу Івану Федоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2408) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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. Шевченка, 72, гр. 

Сіморі Якову Федоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2409) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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. Гайова, 34а, гр. 

Федчишин Зої  Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2410) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

 

 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1032 га для ведення 

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

Ігнатенко Вірі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2411) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3500 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гоголя, гр. Кривіцькому 

Андрію Михайловичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2412) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –0   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1015 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Кужель 

Марії Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2413) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4745 га для ведення 

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

Зої Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2414 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1  



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0634 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Петрику 

Руслану Петровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2415 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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 гр. Ігнатенко Вірі Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2416) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                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 1,8000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 

Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1000 га 

із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в землі для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Почаїв, по вул. Кременецька, 82 гр. Довгушко Ірині 

Леонтіївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2417) 

 



Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Почаїв вул. Лосятинська, 14а ФО-П Чорнобаю Віктору 

Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 1 

                                                Проти – 4  

                                                Утримались –  6 

        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. Старотаразька, 44а, гр. 

Бідюк Марії  Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2418) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1582 га із зміною її цільового призначення у власність для 

будівництва та обслуговування житлового   будинку,    господарських   

будівель та   споруд   в   м. Почаїв, вул. вул. Плетянка, гр. Грішину Руслану 

Вікторовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №  2419) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1425 га із зміною її цільового призначення у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 5, гр. Чорнобай Катерині Василівні. 



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

Вирішили:(Рішення №2420 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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 0,0936 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 16, гр. Галушці 

Роману Стефановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2421 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового    будинку,    

господарських   будівель   і   споруд    в м. Почаїв, вул. Юридика, 16, гр. 

Касянчук Руслані Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2422 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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 0,1000 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 Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2423) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Б. Хмельницького, 11, гр. 

Сиротюку Івану Пилиповичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2424) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 2 

   
Слухали: Про затвердження 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 у м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Савчуку Івану Яковичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2425 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                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 1,2050 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ОТГ гр. Сіморі Якову Федоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2426 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0403 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Бідюк Марії Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2427) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

 



Слухали: Про затвердження 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 Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2428) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1540 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Касянчук Руслані Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2429) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0584 га для ведення особистого селянського 

господарства  в  м. Почаїв, вул. Ясна, гр. Черепенко Наталії Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2430) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 
Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,4841 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Нова, гр. Шишкіній Ользі Анатоліївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2431) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження детального плану території щодо зміни цільового 

призначення   власної земельної ділянки площею 0,3445 га із земель для 

ведення особистого селянського господарства   в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку,   господарських будівель і   споруд     в   

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



 

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

Вирішили:(Рішення №2432) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

   

Слухали: Про   затвердження   детального плану території щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,4842 га із земель 

для    ведення   особистого селянського господарства  в   землі   для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Двигайло Наталії Федорівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2433) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0662 га для реконструкції нежитлової будівлі під заклад торгівлі по 

вул. Банкова в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області. 

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

Вирішили:(Рішення № 2434) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

   

Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди в межах населеного пункту для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Банкова, в м. Почаїв, 

гр. Петрику Олександру Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2435 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються  права  

суборенди, сервітуту  гр.Євсієнку  Т.М. 

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



Вирішили:(Рішення № 2436) 

Результати голосування:  За –  16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

   

Слухали: Про укладення Договору суперфіцію на користування земельною 

ділянкою  для   будівництва волоконно – оптичної   лінії   зв’язку по території 

м. Почаїв, Товариству з обмеженою відповідальністю «Інфоком». 

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

Вирішили:(Рішення №2437 ) 

Результати голосування:  За – 16  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0217 га по вулиці Шевченка на 

території Почаївської міської ради та надання дозволу на виготовлення 

експертної грошової оцінки. 

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

Вирішили:(Рішення № 2438) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

   

 

 

 

   

 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

      Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


