
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

П’ЯТДЕСЯТ  ШОСТОЇ   СЕСІЇ 

(позачергової) 

 

 

21. 05. 2020 року                                                                                                                   

                                                                                                                       м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                           зал засідань 

 

П’ятдесят  шосту  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкрив   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 22 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 4                                        

                                                                                                (списки додаються)                                                                                         

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

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

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

- представник Свято-Успенської Почаївської Лаври – Зіневич В.С. 

 

Засідання п’ятдесят   шостої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 15 год. 00 хв. ,  а   закінчилося  о 16 год. 00 хв. 

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

денного 56 – ої сесії  сьомого скликання.    

Депутат  Почаївської міської ради  Марутовський  В.В.  вніс  пропозицію  

внести до порядку денного питання  «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 В.В.». 



Депутат  Почаївської міської ради  Сторожук Ю.М. вніс пропозицію до 

порядку денного внести питання «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.». 

Депутат  Почаївської міської ради   Дармограй О.В. внесла пропозицію до 

порядку денного внести питання «Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення в постійне користування земельної ділянки площею 1,8040 га 

для обслуговування братського корпусу  №18 в м.Почаїв  по 

вул.Возз’єднання,8,   Почаївській   Свято –Успенській Лаврі.». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1.  

    1.  

1.  

 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельної ділянки для будівництва Почаївської міської 

лікарні по вул. М.Рожко на території Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади Кременецького району 

Тернопільської області. 

  

 

   

   2439 

 

    2. 

 Про розгляд депутатського запиту депутата Почаївської міської 

ради Паляниці Т.М. 

 

   2440 

 

    

 

   3. 

     

  

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 В.В. 

 

  

   

 

  2441 

 

    4. 

 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. 

 

 

  2442 

 

    5. 

     

 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки площею 1,8040 га для 

обслуговування братського корпусу  №18 в м.Почаїв  по 

вул.Возз’єднання,8,   Почаївській   Свято –Успенській Лаврі. 

 

  

Рішення не 

прийнято 

 



 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

За  внесення змін до порядку денного 56 – ї сесії   

7 скликання  проголосували: 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки для будівництва Почаївської міської лікарні по вул. М.Рожко 

на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

Кременецького району Тернопільської області. 

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

Вирішили:(Рішення № 2439 ) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 
Слухали: Про розгляд депутатського запиту депутата Почаївської міської ради 

Паляниці Т.М. 

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

Вирішили:(Рішення №2440) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

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

Спортивна,14,    гр. Бринському В.В. 

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

Вирішили:(Рішення № 2441) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 0 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  

(на  місцевості)  площею 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 № 2442) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки площею 1,8040 га для обслуговування 

братського корпусу  №18 в м.Почаїв  по вул.Возз’єднання,8,   Почаївській   

Свято –Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 12 

                                                Проти –  5 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  – 3 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

 

      Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


