
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРШОЇ СЕСІЇ

ЗО. 10. 2020 року
м. Почаїв 

вул. Шевченка, 2
Міський Будинок культури, 

сесійний зал

Шістдесят першу сесію VII скликання Почаївської міської ради 
відкрив Почаївський міський голова Бойко В.С.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 23 

Відсутні на еесії З 
(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.
- начальник відділу освіти Почаївської МОТГ - Петровський О.Н.
- оператор копіювальних і розмножувальних машин Почаївської міської 

ради - Іващук О.М.
- спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради - Онук В.В.
- спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради - Олейнік М.Г.
- спеціаліст юридичного відділу - Бондар Г.В.
- громадяни м. Почаїв.

Засідання шістдесят першої сесії VII скликання Почаївської міської 
ради розпочалося о 10 год. 14 хв. , а закінчилося о 12год. 10 хв.

Почаївський міський голова Бойко В.С. зачитав пропозиції до порядку 
денного 61 - ої сесії сьомого скликання.

Заступник міського голови Максимчук С.В. вніс пропозицію 
питання № 12 порядку денного викласти в слідкуючій редакції «Про надання 
згоди на підписання мирової угоди».

Начальник відділу освіти Почаївської МОТГ Петровський О.Н. вніс 
пропозицію включити в порядок денний сесії міської ради питання «Про 
внесення змін до рішення № 2619 від 25.10.2020р. шістдесятої сесії 1 Іочаївської 
міської ради».

Депутат Почаївської міської ради Мостинчук Г.М. внесла пропозиції 
земельні питання жителів Почаївської ОТГ розглянули першими.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 16, 
гр. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні.

2647

2. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 
25, гр. Турченку Віктору Юхимовичу.

2648

3. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,6666 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. 
Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні.

2649

4. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3345 га для ведення особистою 
селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. Рудевич 
Наталії Андріївні.

2650

5. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території 
Почаївської міської ОТГ гр. Магалі Ользі Йосипівні.

2651

6. 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. Вільшанки, 7, 
гр. Бондар Любові Петрівні та Семенюк Юлії 
Володимирівні у спільну сумісну власність.

■

2652

7. 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. Лес і Українки, 
17, гр. Валікову Олексію Володимировичу.

2653



8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4462 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, гр. Язенко Анастасы Василівні.

2654

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,6726 га, 0,2034 га та 
0,1914 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Сіморі Богдану Володимировичу.

2655

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,6407 га, 0,0701 га та 
0,0638 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Басу Андрію Анатолійовичу.

2656

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,6407 га, 0,0700 га та 
0,0638 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Басу Вячеславу Анатолійовичу.

2657

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,6407 га, 0,0700 га та 
0,0638 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Волянюк Галині Анатоліївні.

2658

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м, Почаїв, вул. Садова, 8, гр. 
Дубовкіній Руслані Василівні та Басу Олексію 
Васильовичу у спільну сумісну власність.

2659

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 28, гр. 
Кобзар Ірині Володимирівні.

2660



(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на! 2666

15. 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. Дружби, 33, гр. 
Костіцькому Федору Федоровичу.

2661

16. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0646 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 14, гр. 
Максимчуку Василю Івановичу.

2662

17. 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. Дружби, 19, гр. 
Мацишину Назару Олександровичу,

2663

18. 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. Суворова, 38, гр. 
Мацишиній Валентині Іванівні та Сліпаку Віктору 
Івановичу у спільну сумісну власність.

2664

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 68, гр. 
Царук Зої Павлівні.

2665

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення

■ і

місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0550 га в м. Почаїв, вул. Садова, 
гр. Басу Олексію Васильовичу.



21.
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 0,5313 га в м. Почаїв, вул. Гоголя, 
гр. Нікитюку Анатолію Миколайовичу.

2667

22. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4288 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. 
Бабичинській Зої Володимирівні.

2668

23. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дружби, гр. 
Мацишину Назару Олексадровичу.

2669

24. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0345 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, гр. Савчуку 
Богдану Івановичу.

2670

25. Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки площею 0,0650 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, гр. Галанцю 
Артему Сергійовичу.

2671

26. Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки площею 0,1015 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Бригадна, гр. Кужель Марії Іллівні.

2672

27. Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька.

2673



28. Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території земельної ділянки для будівництва комплексу 
будівель громадського призначення по вул. Лосятинська, 
1а в м. Почаїв.

2674

29. Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлових будинків господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Промислова.

2675

ЗО. Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична.

2676

31. Про затвердження детального плану території земельних 
ділянок для будівництва групи індивідуальних гаражів по 
вул. Липова в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області.

2677

32. Про затвердження детального плану території власних 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд по 
вул. Чайковського, в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області, гр. Лесику Олегу Ігоровичу та 
Лесику Ігору Васильовичу.

2678

33. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки площею 0,6650 га, що надається у 
власність шляхом викупу гр. Драчуку Олександру 
Володимировичу та Кіктєву Євгену Олександровичу по 
вул. Лосятинська, 1а, в м. Почаїв.

Рішення
не 
прийняте

34. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,4200 га в оренду терміном на 5 років для 
обслуговування будівлі автозаправної станції (АЗС) за 
адресою: м. Почаїв, вул. Кременецька, 27, ТзОВ «ЗАВОД 
«ГАЛИЧИНА».

Рішення
не
прийняте

35. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. 
Почаїв, вул. Липова, гр.Зіневич Людмилі Ананіївні.

2679

36. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. 
Почаїв, вул. Липова, гр. Зінюк Тетяні Олександрівні.

2680
і

37. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. 
Почаїв, вул. Липова, гр. Кухаревич Надії Степанівні.

2681



38. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. 
Почаїв, вул. Липова, гр. Панасюк Світлані Іванівні.

2682

39. Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва індивідуального гаража в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Панасюку Юрію Юрійовичу.

2683

. 40. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Липова, гр. Ратуш Марії Михайлівні.

2684

41. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Липова, гр. Цибровській Ларисі Сергіївні.

2685

42. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, гр. Зубкевичу Василю Васильовичу.

2686

43. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, гр. Гончарук Світлані Іванівні.

2687

44. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, гр. Серветник Олені Анатоліївні.

2688

45, 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.

2689

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (па місцевості) площею 0,0974 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, гр. Антон і ш єн і й 
Олені Арїївні та Антонішену Антону Васильовичу у спільну 
сумісну власність.

2690 '

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. Квіткова, 2, гр. Миську Роману 
Васильовичу та Миську Олександру Васильовичу у спільну 
сумісну власність.

2691



48.
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. Лосятинська, 60, гр. Костюк Ніні 
Михайлівні та Пасічник Ользі Володимирівні у спільну 
часткову власність.

2692

49, 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. Волинська, 41, гр. Кондратьеву 
Дмитру Ананійовичу.

2693

50. 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. Шкільна, 51, гр. Дубравському 
Анатолію Яковичу для подальшої передачі в оренду.

2694

51.
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0779 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 26, гр. Новоеаду Миколі 
Федоровичу.

2695

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. 
Волинська, гр. Пянтковському Олександру Павловичу.

2696

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 
0,2027 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. Кудляку Віталію Олексійовичу.

2697
1

і

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 
0,4112 га із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Андрію
Володимировичу.

2698



55, Про затвердження проекту землеустрою 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 розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 
по вул. Кременецька, 82, в м, Почаїв, гр. Довгушко Ірині 
Леонтівні.

2699

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення V 
власність земельної ділянки площею 0,1032 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Варшавська, гр. Ігнатенко Вірі Іванівні.

2700

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0262 га для ведення 
особистого селянського господарства в м, Почаїв, 
вул.Лосятинська, гр. Костюк Ніні Михайлівні.

2701

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1868 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, гр. Кравчук Мирославі Володимирівні.

2702

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Горевичу 
Миколі Вікторовичу.

2703

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0021 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Вівчар Світлані Ярославівні.

2704

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0036 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Касаткіній Євгенії Ананіївні.

2705

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0021 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Миронюк Ірині Дмитрівні.

2706

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0036 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Уйвану Руслану Васильовичу.

2707

64, Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0021 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Хайбі Надії Федорівні.

2708



65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0021 га для 
будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Царуку Василю Анатолійовичу.

2709

і--------

66.
Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки площею 0,6650 га, що надається у 
власність шляхом викупу гр. Драчу ку Олександру 
Володимировичу та Кіктєву Євгену Олександровичу по вул. 
Лосятинська, 1а, в м. Почаїв.

2710

67. Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 2711

68. Про внесення змін до структури Центру надання соціальних 
послуг Почаївської міської ради.

2712

69. Про затвердження Програми «Організація свят та розвиток 
культури та мистецтв Почаївської територіальної громади на 
2021 - 2022 роки.».

2713

70. Про затвердження Програми «Турбота». 2714

71. Про затвердження Програми «Розвиток соціальних послуг та 
інших видів допомоги незахищеним верствам населення 
Почаївської територіальної громади на 2021 - 2022 роки.».

2715

72. Про затвердження Програми «Громадський бюджет 
Почаївської територіальної громади на 2021 - 2022 роки.».

2716

73. Про створення цільового фонду соціально - економічного 
розвитку Почаївської територіальної громади.

2717

74. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури 
та спорту Почаївської територіальної громади на 2021 - 
2022 роки.».

2718

75. Про затвердження Програми «Допомога дітям - сиротам та 
дітям позбавленим батьківського піклування Почаївської 
територіальної громади на 2021 - 2022 роки.».

2719

76. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок 
дітей Почаївської територіальної громади на 2021 2022
роки.».

2720

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

2721

78. Про надання згоди на підписання мирової угоди. 2722



79. Про внесення змін до договору оренди землі від 
31.12.2012року.

2723 1

80. Про внесення змін до рішення №2619 від 25.09.2020р. 
шістдесятої сесії Почаївської міської ради.

2724

За даний порядок денний проголосували: 
Результати голосування: За - 19

Проти - 0
Утримались - З 
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. Колгоспна, 
16, гр. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2647) 
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 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі 
Українки, 25, гр. Турченку Віктору Юхимовичу.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2648) 
Результати голосування: За-23

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6666 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. 
Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Ріпіення №2649) 
Результати голосування: За - 23

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували — 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,3345 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. Рудевич Наталії 
Андріївні.



Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2650) 
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 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
гр. Магалі Ользі Йосипівні.

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рііпення № 2651) 
Результати голосування: За-23

Проти - 0
Утримались— 0 
Не голосували - 0

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. Вільшанки, 7, гр. 
Бондар Любові Петрівні та Семенюк Юлії Володимирівні у спільну сумісну 
власність.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішеішя №2652) 
Результати голосування: За-24

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 0

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, 17, гр. 
Валікову Олексію Володимировичу.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2653) 
Результати голосування: За - 24

Проти - 0
Утримались- 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,4462 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, гр. Язенко Анастасії Василівні.



Інформує: ОлейнІк М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рііпення № 2654) 
Результати голосування: За-24

Проти - 0
Утримались — 0
Не голосували - 0

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,6726 га, 0,2034 га та 0,1914 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Сіморі Богдану Володимировичу.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішсння № 2655) 
Результати голосування: За-23

Проти - 0
Утримались— 0
Не голосували -1

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,6407 га, 0,0701 га та 0,0638 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Басу Андрію Анатолійовичу.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2656) 
Результати голосування: За - 24

Проти - 0
Утримались- 0
Не голосували - 0

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,6407 га, 0,0700 га та 0,0638 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Басу Вячеславу Анатолійовичу.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2657) 
Результати голосування: За-23

Проти - 0
Утримались- 0
Не голосували — 1

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,6407 га, 0,0700 га та 0,0638 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Волянюк Галині Анатоліївні.
Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст земельного відділу.



Вирішили:(Рішення №2658)
Результати голосування: За-23

Проти— 0
Утримались - 0 
Не голосували -1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлової о 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Садова, 8, гр. 
Дубовкіній Руслані Василівні та Басу Олексію Васильовичу у спільну сумісну 
власність.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішепня №2659)
Результати голосування: За - 24

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. Макаренка, 28, гр. 
Кобзар Ірині Володимирівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2660)
Результати голосування: За - 24

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 жи тлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 33, гр. 
Костіцькому Федору Федоровичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2661)
Результати голосування: За - 23

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 0,0646 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 14, 
гр. Максимчуку Василю Івановичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2662)



Результати голосування: За - 24
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. Дружби, 19, гр. 
Мацишину Назару Олександровичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішеиня №2663) 
Результати голосування: За - 24

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. Суворова, 38, гр. 
Мацишиній Валентині Іванівні та Сліпаку Віктору Івановичу у спільну сумісну 
власність.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішеиня №2664) 
Результати голосування: За-24

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. Кременецька, 68, гр. 
Царук Зої Павлівні,
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2665) 
Результати голосування: За-24

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) для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0550 га в м. Почаїв, вул. Садова, гр. Басу Олексію Васильовичу.



Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2666) 
Результати голосування: За-24

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) для ведення особистого селянського господарства площею 
0,5313 га в м. Почаїв, вул. Гоголя, гр. НІкитюку Анатолію Миколайовичу. 
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2667) 
Результати голосування: За -24

Проти- 0
Утримались — 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,4288 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. 
Бабичипській Зої Володимирівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2668) 
Результати голосування: За — 24

Проти - 0
Утримались— 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Мапишину 
Назару Олексадровичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2669) 
Результати голосування: За-24

Проти - 0
Утримались- 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0345 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, гр. Савчуку Богдану 
Івановичу.



Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2670 ) 
Результати голосування: За - 24

Проти - 0
Утримались— 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0650 га 
із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, гр. Галанцю Артему Сергійовичу.
Інформує: Онук В.В,- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2671) 
Результати голосування: За - 24

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1015 га 
із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Кужель Марії Іллівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2672 ) 
Результати голосування: За - 23

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2673 ) 
Результати голосування: За-24

Проти - 0
Утримались — 0 
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва комплексу будівель громадського 
призначення по вул. Лосятинська, 1а в м. Почаїв.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.



Вирішили:(Рішення № 2674)
Результати голосування: За - 22

Проти — 0
Утримались - 2
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Промислова.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Ріінення №2675 )
Результати голосування: За-24

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 0

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2676)
Результати голосування: За —23

Проти - 0
Утримались- 0
Не голосували -1

Слухали: Про затвердження детального плану території земельних ділянок для 
будівництва групи індивідуальних гаражів по вул. Липова в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2677 )
Результати голосування: За - 24

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували — 0

Слухали: Про затвердження детального плану території власних земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд по вул. Чайковського, в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області, гр. Лесику Олегу Ігоровичу та Лесику Ігору 
Васильовичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2678 ) 
Результати голосування: За - 23

Проти - 0



Утримались - О 
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки площею 0,6650 га, що надається у власність шляхом викупу гр. 
Драчуку Олександру Володимировичу та Кіктєву Євіену Олександровичу по 
вул. Лосятинська, 1а, в м. Почаїв.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення не прийнято)
Результати голосування: За - 7

Проти - 2
Утримались - 11
Не голосували — 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,4200 га в оренду терміном на 5 років 
для обслуговування будівлі автозаправної станції (АЗС) за адресою: м. Почаїв, 
вул. Кременецька, 27, ТзОВ «ЗАВОД «ГАЛИЧИНА».
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення не прийнято) 
Результати голосування: За-0

Проти - 1
Утримались— 16
Не голосували - 7

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Зіневич Людмилі Ананіївні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2679) 
Результати голосування: За-18

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували — 6

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Зінюк Тетяні Олександрівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2680)
Результати голосування: За-17

Проти - 1
Утримались— 1
Не голосували -5



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Кухаревич Надії Степанівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2681)
Результати голосування: За-20

Проти - 0
Утримались- 0
Не голосували -4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Панасюк Світлані Іванівні.
Інформує: Онук В.В,- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2682)
Результати голосування: За - 19

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 5

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Панасюку Юрію Юрійовичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2683)
Результати голосування: За-18

Проти - 0
Утримались — 0
Не голосували - 6

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Ратуш Марії Михайлівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2684 )
Результати голосування: За - 18

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 6

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Цибровській Ларисі Сергіївні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішения №2685 )



Результати голосування: За-18
Проти - 0
Утримались- 0
Не голосували - 6

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва Індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Зубкевичу Василю Васильовичу. 
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу,
Вирішили:(Рішення №2686)
Результати голосування: За - 19

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 5

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул, Шевченка, гр. Гонтарук Світлані Іванівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2687)
Результати голосування: За - 20

Проти - 0
Утримались- 0
Не голосували — 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 
гаража в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Серветник Олені Анатоліївні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2688) 
Результати голосування: За - 20

Проти - 0
Утримались — 0
Не голосували - 4

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 Ворнобаю Віктору 
Васильовичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2689 )
Результати голосування: За - 16

Проти - 0
Утримались - З
Не голосували - 5



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, гр. 
Антонішеній Олені Аріївні та АнтонІшену Антону Васильовичу у спільну 
сумісну власність.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2690 ) 
Результати голосування: За-19

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. Квіткова, 2, гр. Миську 
Роману Васильовичу та Миську Олександру Васильовичу у спільну сумісну 
власність.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2691)
Результати голосування: За - 19

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. Лосятинська, 60, гр. Костюк 
Ніні Михайлівні та Пасічник Ользі Володимирівні у спільну часткову 
власність.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2692)
Результати голосування: За - 19

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. Волинська, 41, гр. 
Кондратьєву Дмитру Ананійовичу.



Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2693 ) 
Результати голосування: За - 18

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 житловою будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 51, гр. 
Дубравському Анатолію Яковичу для подальшої передачі в оренду.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2694 ) 
Результати голосування: За-19

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 0,0779 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 26, гр. Новосаду 
Миколі Федоровичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2695) 
Результати голосування: За —19

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували — 5

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв. вул. 
Волинська, гр. Пянтковському Олександру Павловичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 
Депутат міської ради Мостинчук Г.М. оголосила про конфлікт інтересів.
Вирішили:(Рішення №2696) 
Результати голосування: За - 19

Проти — 0
Утримались - 0 
Не голосували - 5

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,2027 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. Кудляку Віталію Олексійовичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Ріиіення № 2697) 
Результати голосування: За - 19

Проти - 0
Утримались- 0 
Не голосували — 5

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,4112 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Андрію Володимировичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2698) 
Результати голосування: За-20

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою 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 розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по 
вул. Кременецька, 82, в м. Почаїв, гр. Довгушко Ірині Леонтівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Виріпіили:(Рішення №2699 ) 
Результати голосування: За-22

Проти - 0
Утримались - 1 
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження проекту 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.
Вирііпили:(Ріінення № 2700) 
Результати голосування: За-23

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували -1

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



площею 0,0262 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул.Лосятинська, гр. Костюк Ніні Михайлівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2701) 
Результати голосування: За-23

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1868 та для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. Кравчук Мирославі Володимирівні. 
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2702 ) 
Результати голосування: За —23

Проти- 0
Утримались - 0 
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в 
м. Почаїв, гр. Горевичу Миколі Вікторовичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили .’(Рішення № 2703) 
Результати голосування: За-23

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів в 
м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Вівчар Світлані Ярославівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2704 ) 
Результати голосування: За - 23

Проти - 0
Утримались— 0
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів в 
м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Касаткіній Євгенії Ананіївні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2705 )
Результати голосування: За - 22



Проти - О
Утримались- О
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0021 та для будівництва індивідуальних гаражів в 
м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Миронюк Ірині Дмитрівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення №2706 ) 
Результати голосування: За - 23

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували -1

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів в 
м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Уйвану Руслану Васильовичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Депутат Почаївської міської ради У Йван В.Я. оголосив про конфлікт інтересів.
Вирішили:(Рішення № 2707)
Результати голосування: За - 21

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів в 
м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Хайбі Надії Федорівні.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішсння № 2708) 
Результати голосування: За-21

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів в 
м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Царуку Василю Анатолійовичу.
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Ріпіення № 2709) 
Результати голосування: За-23

Проти- 0
Утримались - 0
Не голосували - 1



Депутат Почаївської міської ради Марутовський В.В. вніс пропозицію 
про внесення змін до порядку денного 61-ї сесії Почаївської міської 
ради 7 скликання .
Результати голосування: За - 22

Проти - 0
Утримались- 1 
Не голосували — 1

Депутат Почаївської міської ради Марутовський В.В. вніс пропозицію 
про повернення до голосування за проект рішення «Про затвердження звіту 
про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,6650 га, що 
надається у власність шляхом викупу гр. Драчуку Олександру Володимировичу 
та Кіктєву Євгену Олександровичу по вул. Лосятинська, 1а, в м. Почаїв.». 
Результати голосування: За-21

Проти— 0
Утримались - 2 
Не голосували — 1

Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки площею 0,6650 га, що надається у власність шляхом викупу гр. 
Драчуку Олександру Володимировичу та Кіктєву Євгену Олександровичу по 
вул. Лосятинська, 1а, в м. Почаїв.
Інформує: Онук В.В,- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2710) 
Результати голосування: За-21

Проти — 0
Утримались - 2 
Не голосували - 1

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 
Інформує: Боцюк О.І. - начальник фінансового відділу.
Вирішили:(Рішення № 2711) 
Результати голосування: За-19

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 5

Слухали: Про внесення змін до структури Центру надання соціальних послуг 
Почаївської міської ради.
Інформує: Чубик А.В. — заступник міського голови.
Вирішили:(Рііпення № 2712) 
Результати голосування: За —17

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 7



Слухали: Про затвердження Програми «Організація свят та розвиток культури 
та мистецтв Почаївської територіальної громади на 2021 - 2022 роки.». 
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:(Рішення № 2713)
Результати голосування: За — 17

Проти- 0 
Утримались - 0 
Не голосували — 7

Слухали: Про затвердження Програми «Турбота».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:(Рішення №2714)
Результати голосування: За-21 

Проти - 0 
Утримались - 0 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження Програми «Розвиток соціальних послуг та інших 
видів допомоги незахищеним верствам населення Почаївської територіальної 
громади на 2021 - 2022 роки.».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:(Рішення № 2715)
Результати голосування: За - 21 

Проти - 0 
Утримались - 0 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження Програми «Громадський бюджет Почаївської 
територіальної громади на 2021 - 2022 роки.».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:(Рішення №2716 )
Результати голосування: За-21

Проти - 0 
Утримались - 0 
Не голосували - З

Слухали: Про створення цільового фонду соціально - економічного розвитку 
Почаївської територіальної громади.
Інформує: Боцюк О.І. - начальник фінансового відділу.
Вирішили:(Рішення №2717)
Результати голосування: За-21 

Проти - 0 
Утримались- 0 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
Почаївської територіальної громади на 2021 - 2022 роки.».



Інформує: Петровський О.Н. - начальник відділу освіти Почаївської ОТГ.
Вирішили:(Рішення №2718 ) 
Результати голосування: За - 20

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - 4

Слухали: Про затвердження Програми «Допомога дітям - сиротам та дітям 
позбавленим батьківського піклування Почаївської територіальної громади 
на 2021 - 2022 роки.».
Інформує: Петровський О.Н. - начальник відділу освіти Почаївської ОТГ.
Вирішили:(Рішення № 2719)
Результати голосування: За— 21

Проти - 0
Утримались - 0 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 
Почаївської територіальної громади на 2021 - 2022 роки.».
Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 2720)
Результати голосування: За-21

Проти - 0
Утримались- 0
Не голосували -З

Слухали: Про виділення об’єктів нерухомого майна в м.Почаїв по 
вул.Шевченка.
Інформує: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:(Рішення №2721 )
Результати голосування: За - 17

Проти - 0
Утримались- 2
Не голосували - 5

Слухали: Про надання згоди на підписання мирової угоди.
Інформує: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:(Рішення № 2722)
Результати голосування: За - 14

Проти - 1
Утримались - З 
Не голосували - 6

Слухали: Про внесення змін до договору оренди землі від 31.12.2012року.
Інформує:Бондар Г.В.- спеціаліст юридичного відділу.
Вирішили:(Рішення №2723)



Результати голосування: За - 16
Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 8

Слухали: Про внесення змін до рішення № 2619 від 25.09.2020р. шістдесятої 
сесії Почаївської міської ради.
Інформує: Петровський О.Н. -- начальник відділу освіти Почаївської ОТГ.
Вирішили:(Рішення № 2724)
Результати голосування: За - 16

Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 8

Секретар мі

Міський голова В.С. БОЙКО

В.Я.УЙВАН


