
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 
ДВАДЦЯТЬ  ВОСЬМОЇ   СЕСІЇ 

 

 

 
28.02.  2018 року                                                                                                          м. Почаїв    

                                                                                                                           вул. Шевченка, 2 

                                                                                                         міський Будинок культури 

                                                                                                

 

Двадцять восьму   сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  відкриває   

Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                   Всього депутатів: 26 

                                                                                                        Присутні на сесії: 20 

                                                                                    Відсутні на сесії : 6                                                

                                                                                   (список додається)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

 

 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- начальник  фінансового відділу – Боцюк  О.І. 

-  представник СБУ – Кушнір В.М. 

- спеціаліст земельного відділу – Олейнік М.Г.  

- спеціаліст земельного відділу – Онук В.В. 

- директор  історико  -  художнього музею  - Алімова А.Д. 

- ФО-П   - Петрик О.В.  

                                                                 

Засідання  двадцять восьмої сесії    VII cкликання Почаївської міської 

ради    розпочалося   о 10 год  20 хв. , а закінчилося о  14 год. 15хв. 

 

 

                                                                  ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

 

 

 

1.  

 

Про    затвердження    звіту   про виконання міського бюджету за  2017 рік. 

 

 

    1160 

   

 

2.  

 

Про   внесення змін до Програми «Реформування та розвиток житлово – 

комунального господарства Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 – 2018 р». 

 

 

     

    1161 

 

 

3.  

 

Про внесення змін до Програми «Реконструкція  водопровідної мережі  в  

м. Почаїв   на   2017 – 2018 роки». 

 

    1162 

 



 

4.  

 

  Про внесення   змін до  міського  бюджету  на 2018 рік. 

 

 

    1163 

 

5.  

 

Про вступ до Асоціації об’єднаних територіальних громад. 

 

 

    1164 

 

6.  

 

Про затвердження  висновку про ринкову вартість нежитлового 

приміщення. 

 

 

 

    1165 

 

 

7.  

 

Про надання дозволу Почаївському комбінату комунальних підприємств  на  

списання  легкового  автомобіля  ВАЗ. 

 

 

 

   1166 

 

8.  

 

Про надання   дозволу   ФО-П  Трофимлюку Г.Б.  на   приватизацію шляхом 

викупу   частини   нежитлового    приміщення    по  вул. Возз’єднання, 5,  

м. Почаїв. 

  

 

 

    1167 

 

 

9.  

 

Про надання     дозволу   ФО-П  Чижу В.М.    на   приватизацію шляхом   

викупу      частини     нежитлового  приміщення   по   вул. Возз’єднання, 5, 

м. Почаїв. 

 

 

 

    1168 

 

 

10.  

 

Про затвердження  звіту про виконання  Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку МОТГ за 2017 рік. 

 

 

 

    1169 

 

 

11.  

  

Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 1093 від 

21.12.2017р. 

 

 

 

    1170 

 

 

12.  

  

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади  на 2017 -2018 р. 

 

 

 

    1171 

 

 

13.  

   

Про внесення змін до Програми розвитку організації свят та розвитку 

культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2017 -2018 р. 

 

 

 

    1172 

 

14.  
   

Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчих органів 

Почаївської міської ради. 

 

 

 

    1173 

 

 

15.  

  

Про приєднання Почаївської міської об’єднаної  територіальної громади до 

Європейської ініціативи «Угода мерів». 

 

 

 

    1174 

 

16.  
  

Про затвердження Програми по створенню належних умов обслуговування 

податків при Кременецькій об’єднаній державній податковій інспекції 

Головного управління ДФС у Тернопільській області на 2018 -2019 роки. 

 

 

 

    1175 

 

 



 

 

 

 

 

17.  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в с. Старий 

Тараж, вул. Сонячна, 29,  гр.  Замковській Жанні Панасівні. 

 

 

    1176 

 

18. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с. Старий 

Тараж, вул. Лесі Українки, 12, гр. Курач Євгенії Степанівні. 

 

    1177 

 

 

19. 

Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  

площами 0,5982 га, 0,4796 га та 0,4313 га в с. Старий Тараж вул. Лесі 

Українки,   гр. Курач Євгенії Степанівні. 

 

    1178 

 

 

20. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в с. Старий 

Тараж, вул. Резніка, 25, гр. Цьолці  Миколі Івановичу. 

 

 

    1179 

 

21. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,2500 га в с. Старий 

Тараж, вул. Резніка, 13, гр. Паляниці Володимиру Олексійовичу. 

 

    1180 

 

 

 

22.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею  0,2500 га в с. Старий Тараж, 

вул. Вишнева, 39, гр. Кравець Ярославу Всеволодовичу. 

 

    1181 

 

 

 

23. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею  0,2500 га в с. Старий Тараж, 

вул. Сонячна, 39, гр. Білорусу Миколі Петровичу. 

 

 

    1182 

 

 

24. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с. Комарин, 
вул.Зарічна, 156, передати земельну ділянку гр. Притулі Петру 

Дмитровичу. 

 

    

    1183 

 

 

25. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель     і  споруд площею  0,2500 га в с. Ст. Тараж, 

вул. Резніка, 27, гр. Фарині Федорі Михайлівні. 

 

   

    1184 

 

 

26. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площами 

0,1448 га та 0,3000 га в с. Ст. Тараж, гр. Фарині Федорі Михайлівні. 

 

 

 

    1185 



 

27. 

Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського    господарства     площею    0,3269   га  в с. Старий Тараж, 

вул. Сонячна, гр. Замковській Жанні Панасівні. 

 

 

    1186 

 

 

28. 

Про  затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо відведення у власність 

земельної ділянки  площею 0,8160 га  для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, гр. Кравець Ярославу Всеволодовичу. 

 

    1187 

 

 

29. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,6351 га в м. Почаїв по вул. Шевченка, 15 

(Почаївська ЗОШ). 

 

    1188 

 

 

30. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою  щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,3041 га в м. Почаїв по вул. Шевченка Т., 2 

(Будинок культури). 

 

    1189 

 

 

31. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою  щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,0600 га в м. Почаїв, 

вул. Березина, 46а, гр. Чабан Жанні Миколаївні. 

 

 

    1190 

 

32. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Козацька, 6, гр.  Салейко Лесі Йосипівні. 

 

    1191 

 

 

33. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Шкільна, 38, гр.  Голуб Галині Феофанівні. 

 

    1192 

 

 

34. 

Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки для 

будівництва та   обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0600 га гр. Бідуну Мирославу Васильовичу в 

м. Почаїв      по    вул. Лісова, 13а,   з    суміжною   земельною    ділянкою 

гр. Скоропляс Г.М. в м. Почаїв по вул. Лісова. 

 

 

    1193 

 

35. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0600 га в м. Почаїв, 

вул. Лісова, 13а, гр. Бідуну Мирославу Васильовичу. 

 

    1194 

 

 

36. 

Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2455 га гр. Бідуну 
Мирославу Васильовичу в м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, з суміжною 

земельною ділянкою гр. Скоропляс Г.М.  в  м. Почаїв, по вул. Лісова. 

 

    1195 
 

 

37. 

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 0,2455 га в м.Почаїв вул. Лісова,гр. Бідуну Мирославу 

Васильовичу. 

 

 

    1196 

 

38. 

Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель   і    споруд    площею 0,1000 га гр. Савчук   Світлані Андріївні в 

м. Почаїв по вул. Шевченка, 10,   з    суміжною    земельною    ділянкою 

гр. Шнайдер М.О.   в    м. Почаїв  по  вул. Шевченка. 

 

    1197 

 



 

 

39. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Шевченка, 10, гр. Савчук Світлані Андріївні. 

 

    1198 

 

 

40. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   площею 0,1000 га в  м. Почаїв, 

вул. Бригадна, 26, гр. Кравчуну Івану Євгеновичу. 

 

 

    1199 

 

41. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0901 га в м. Почаїв, 

вул. Злуки, 10, гр. Чуху Василю Іллічу. 

 

    1200 

 

 

42. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Лісова, 5б, гр. Бекеші Павлу Ігнатовичу та Бекеші Олександрі 

Кирилівні у спільну сумісну власність. 

 

   

    1201 

 

 

43. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Фабрична, 20, гр. Галяс Ганні Степанівні. 

 

 

    1202 

 

44.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Південна, 4, гр. Сірик Світлані Федорівні. 

 

    1203 

 

 

45.  

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 0,0216 га в м. Почаїв вул. Південна,  гр. Сірик Світлані Федорівні. 

 

    1204 

 

 

46. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  площею 0,0638 га в м. Почаїв, 

вул. Марка Вовчка, 35, гр. Любі Галині Михайлівні. 

 

 

 

    1205 

 

 

47. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га  в м. Почаїв, 

вул. Дорошенка, 7, гр. Коцюбі Любові Никанорівні, Коцюбі Олегові 

Миколайовичу та  Корчинському Іоану Любомировичу у спільну сумісну 

власність. 

 

     

    1206 

 

 

 

48. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості ) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в с. Затишшя, 

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

Іванівні у спільну сумісну власність. 

 

 

     

    1207 

 



 

49. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 9,2 га  в  м. Почаїв 

по вул. Промислова, 5, ТОВ «Пластик-М».  

 

  

Рішення не 

прийняте 

 

50.  

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і    споруд      площею  0,0826 га  в  м. Почаїв, 

вул. Шкільна, 31,   гр. Гусарук Любові Константинівні. 

 

 

  

    1208 

 

 

 

51. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель    і споруд     площею  0,1601 га  в   м. Почаїв, 

вул. Тиха, 1, гр. Іщук Ларисі Михайлівні та гр. Вихованець Іванні 

Русланівні. 

 

     

    1209 

 

 

52. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель    і    споруд    площею    0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Дорошенка, 16, гр. Колісник Оксані Володимирівні. 

 

 

    1210 

 

 

53. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель  і    споруд     площею  0,1000 га  в м. Почаїв, 

вул. Юридика, 36,  гр. Митрозі Володимиру Івановичу. 

 

 

    

    1211 

 

 

54. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею  

0,0500 га в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Митрозі Володимиру Івановичу. 

 

    1212 

 

 

55. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і    споруд      площею  0,0729 га  в   м. Почаїв, 

вул. Галицька, 13а, гр. Зінькевичу Ярославу Петровичу. 

 

 

    1213 

 

56. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель  і    споруд    площею     0,0500 га  в   м. Почаїв, 

вул. Радивилівська, 36, гр. Андрущенко Ларисі Богданівні. 

 

    1214 

 

 

57. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і    споруд    площею  0,0687 га  в  м. Почаїв, 

вул. Тиха, 13, гр. Якимчуку Сергію Павловичу. 

 

    1215 

 

 

58. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)   для    будівництва    та    обслуговування   житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0500 га  в  м. Почаїв, 

вул. Фабрична, 46а, гр. Гладуну Ігорю Олександровичу. 

 

 

    1216 



 

 

59. 

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель  і    споруд      площею  0,1000 га  в  м. Почаїв, 

вул. Сонячна, 11а, гр. Кравчук Світлані Олексіївні.  

 

 

     

    1217 

 

 

 

60. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0501 га в м. Почаїв, вул. Грушевського, гр. Купецькій Валентині 

Олексіївні. 

 

     

   1218 

 

 

 

61. 

 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,0274 га в м. Почаїв, вул. 

Спортивна, 2/1, гр. Яцків Ігорю Михайловичу, Яцків Ірині Яремівні та 

Юрковець Ользі Ігорівні. 

 

 

    1219 

 

 

62. 

 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і    споруд    площею 0,1000 га    в     м. Почаїв, 

вул. Юридика, 38, гр. Кравець Георгію Миколайовичу. 

 

     

    1220 

 

 

 

63. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею  

0,1057 га в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Кравець Георгію Миколайовичу. 

 

 

    1221 

 

 

64. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель    і    споруд    площею   0,0600 га  в  м. Почаїв, 

вул. Миру, 14, гр. Семащук Марії Володимирівні. 

 

    1222 

 

 

 

65. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель і    споруд     площею 0,0765 га   в   м. Почаїв, 

вул. Фабрична, 35, гр. Галаган Галині Іванівні. 

 

    

    1223 

 

 

66. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)   для     індивідуального    садівництва площею 0,0600 га   в    

м. Почаїв, вул. Медиків, 1, гр. Галаган Михайлу Семеновичу. 

 

 

    1224 

 

 

67. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,0800 га в м. Почаїв, вул. 

С.Крушельницької, 21, гр. Бойко Марії Василівні. 

 

 

     

 

    1225 

 



 

 

68. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель   і    споруд     площею   0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Бригадна, 42, гр. Мартинюк Ксенії Павлівні. 

 

   

   1226 

 

 

69. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель   і    споруд    площею    0,1000 га  в м. Почаїв, 

вул. Волинська, 16, гр. Волошину Івану Степановичу. 

 

 

    1227 

 

70. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0822 га в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Волошину Івану Степановичу. 

 

 

    1228 

 

 

71. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель    і    споруд    площею 0,0882 га   в    м. Почаїв, 

вул. Галицька, 23, гр. Гонтаруку Дмитру Йосиповичу. 

 

 

    1229 

 

 

72. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель    і      споруд    площею 0,1000 га в м. Почаїв, 

вул. Ясна, 27, гр. Підгурському Анатолію Яковичу. 

 

 

    1230 

 

73. 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і    споруд     площею  0,0658 га   в   м. Почаїв, 

вул. Винниченка, 11, гр. Музиці Ганні Микитівні. 

 

     

    1231 

 

 

74. 

Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства  площею 0,4700 га в м. Почаїв, вул. Бригадна, 

гр. Кравчуну Івану Євгеновичу. 

 

    1232 

 

 

75. 

Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського   господарства  площею 0,5100 га в с. Затишшя, вул. Зелена, 

гр. Загородній Людмилі Корніївні. 

 

 

    1233 

 

76. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2270 га в м. Почаїв, вул. Варшавська, 

гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу. 

 

    1234 

 

 

77. 

Про  затвердження  проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  площею 0,1500 га  для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. Бригадна, гр. Шевчук Ользі Володимирівні. 

 

    1235 

 

 

78. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,2774 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. Фабрична, гр. Гладуну Ігорю 

Олександровичу. 

 

 

    1236 

 

79. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1800 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. О. Шатківського, гр. Барановській Аллі 

Іванівні. 

 

    1237 

 



 

80. 

Про  затвердження  проекту  із 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. Бригадна, 33, гр. Онишків Ользі Василівні. 

 

    1238 

 

 

81. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0728 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв вул. Кременецька, гр. Соколовській Ользі 

Юріївні. 

 

 

    1239 

 

 

82. 

Про  надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення  власної земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  в землі для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2027 га  в с. Затишшя, вул. Зелена,  гр. Кудляку Віталію 

Олексійовичу. 

 

   

    1240 

 

 

83. 

Про затвердження експертної грошової  оцінки та продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського   призначення    площею   1300 м²   в    

м. Почаїв, вул. Фабрична, 18к  у власність гр. Токару Тарасу Степановичу 

та   гр. Токар Ларисі Сергіївні.  

 

    1241 

 

 

84. 

Про внесення змін в п. 2 рішення 15 сесії Почаївської міської ради № 619 

від 02.12.2016 року «Про затвердження персонального складу 

Погоджувальної комісії з питань земельних відносин» 

 

 

    1242 

 

85. 

Про внесення змін в пункт 1 рішення № 980, 25 сесії сьомого скликання 

Почаївської міської ради від 12.10.2017 р. «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою земельних ділянок у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель    і    споруд   в     м. Почаїв,   вул. Плетянка, 43, 

гр. Костюк М.В.». 

 

   

    1243 

 

 

86. 

 

Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності площею 493,4138 га у комунальну 

власність Почаївській територіальній громаді. 

 

 

    1244 

 

 

 

         За  даний  порядок  денний проголосували : 

 

             Результати голосування:  За – 21 

                                                            Проти –  немає 

                                                            Утримались –  немає  

             Не голосували – немає 

 

Слухали: Про    затвердження    звіту   про виконання міського бюджету за  2017 рік. 

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

Вирішили:( Рішення № 1160 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосував – 1 

 

Слухали: Про   внесення змін до Програми «Реформування та розвиток житлово – 

комунального господарства Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 

2018 р». 

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

Вирішили:( Рішення № 1161) 

Результати голосування:  За – 21 



                                                Проти –  немає 

Утримались –  немає  

Не голосували – немає 

 

Слухали: Про   внесення    змін    до    Програми   «Реконструкція  водопровідної мережі  в  

м. Почаїв   на   2017 – 2018 роки». 

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

Вирішили:( Рішення №  1162) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – немає 

 

Слухали: Про внесення   змін до  міського  бюджету  на 2018 рік.  

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

Вирішили:( Рішення №1163) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – немає 

 

Слухали: Про вступ до Асоціації об’єднаних територіальних громад. 

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

Вирішили:( Рішення №  1164) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження  висновку про ринкову вартість нежитлового приміщення. 

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

Вирішили:( Рішення № 1165 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  5 

 Не голосували – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу Почаївському комбінату комунальних підприємств  на  

списання  легкового  автомобіля  ВАЗ. 

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

Вирішили:( Рішення № 1166  ) 

Результати голосування:  За –20 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 1 

 

Слухали: Про надання   дозволу   ФО-П  Трофимлюку Г.Б.  на   приватизацію шляхом 

викупу   частини   нежитлового    приміщення    по  вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв. 

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

Депутат Почаївської міської ради  Трофимлюк Г.Б. оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1167) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 1 

                                                Утримались –  4 

 Не голосували – немає 



 

 

Слухали: Про надання     дозволу   ФО-П  Чижу В.М.    на   приватизацію шляхом   викупу      

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

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

Депутат Почаївської міської ради  Чиж В.В.  оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1168) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  5  

 Не голосували – немає 

 

Слухали: Про затвердження  звіту про виконання  Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку МОТГ за 2017 рік. 

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

Вирішили:( Рішення № 1169) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії Почаївської міської ради № 1093 від 

21.12.2017р. 

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

Вирішили:( Рішення №  1170) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували –3 

 

Слухали: Про внесення змін до Програми  розвитку фізичної культури та спорту 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади  на 2017 -2018 р. 

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

Вирішили:( Рішення № 1171) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про внесення змін до Програми розвитку організації свят та розвитку культури та 

мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади  на 2017 - 2018 р. 

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

Вирішили:( Рішення № 1172) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчих органів 

Почаївської міської ради. 

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

Вирішили:( Рішення № 1173 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  



 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про приєднання Почаївської міської об’єднаної  територіальної громади до 

Європейської ініціативи «Угода мерів». 

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

Вирішили:( Рішення № 1174 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про затвердження Програми по створенню належних умов обслуговування 

податків при Кременецькій об’єднаній  державній податковій інспекції Головного 

управління ДФС у Тернопільській області на 2018 - 2019 роки. 

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

Вирішили:( Рішення № 1175) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,2500 га в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 29,  гр.  Замковській Жанні Панасівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1176) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2500 га в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 12, гр. Курач Євгенії Степанівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1177) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6  

 

 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

ведення    особистого селянського господарства  площами 0,5982 га, 0,4796 га та 0,4313 га в 

с. Старий Тараж вул. Лесі Українки,   гр. Курач Євгенії Степанівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1178) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 



 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,2500 га в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 25, гр. Цьолці  Миколі Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1179) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,2500 га в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 13, гр. Паляниці Володимиру 

Олексійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1180) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 7 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування    житлового    будинку, господарських будівель і споруд площею  0,2500 га 

в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 39, гр. Кравець Ярославу Всеволодовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1181) 

Результати голосування:  За –15  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку, господарських будівель  і споруд  площею  0,2500 га 

в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 39, гр. Білорусу Миколі Петровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1182) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 7 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового    будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в 

с. Комарин, вул.Зарічна, 156, передати земельну ділянку гр. Притулі Петру Дмитровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1183) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  



 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель     і  споруд площею  0,2500 га 

в с. Ст. Тараж, вул. Резніка, 27, гр. Фарині Федорі Михайлівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1184) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площами 0,1448 га та 0,3000 га в с. Ст. Тараж, гр. Фарині Федорі 

Михайлівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1185) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського    господарства     

площею    0,3269   га  в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, гр. Замковській Жанні Панасівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1186) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

Слухали: Про  затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо відведення у власність 

земельної   ділянки   площею  0,8160 га  для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Тараж, гр. Кравець Ярославу Всеволодовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1187) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 2,6351 га в 

м. Почаїв по вул. Шевченка, 15 (Почаївська ЗОШ). 

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

Вирішили:( Рішення № 1188) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували –3 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою  

щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,3041 га в 

м. Почаїв по вул. Шевченка Т., 2 (Будинок культури). 

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

Вирішили:( Рішення № 1189) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,0600 га в м. Почаїв, вул. Березина, 46а, гр. Чабан Жанні Миколаївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1190) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Козацька, 6, гр.  Салейко Лесі Йосипівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1191) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Шкільна, 38, гр.  Голуб Галині Феофанівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1192) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки для будівництва та   

обслуговування   житлового    будинку,  господарських будівель і споруд площею 0,0600 га 

гр. Бідуну Мирославу Васильовичу в м. Почаїв      по    вул. Лісова, 13а,   з    суміжною   

земельною    ділянкою гр. Скоропляс Г.М.  в   м. Почаїв по вул. Лісова. 

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

Вирішили:( Рішення № 1193) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,0600 га в м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, гр. Бідуну Мирославу Васильовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1194) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

 Не голосували –4 

 

Слухали: Про затвердження акту обстеження межі земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  площею 0,2455 га гр. Бідуну Мирославу Васильовичу 

в м. Почаїв,    вул. Лісова, 13а, з     суміжною     земельною    ділянкою гр. Скоропляс Г.М.  в  

м. Почаїв, по вул. Лісова. 

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

Вирішили:( Рішення № 1195) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

 Не голосували – 4 

 

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 0,2455 га в м. Почаїв вул. Лісова, гр. Бідуну 

Мирославу Васильовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1196) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель   і    споруд    площею 0,1000 га 

гр. Савчук   Світлані Андріївні в м. Почаїв по вул. Шевченка, 10,   з    суміжною    земельною    

ділянкою гр. Шнайдер М.О.   в    м. Почаїв  по  вул. Шевченка. 

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

Вирішили:( Рішення №  1197) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Шевченка, 10, гр. Савчук Світлані Андріївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1198) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

площею 0,1000 га в  м. Почаїв, вул. Бригадна, 26, гр. Кравчуну Івану Євгеновичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1199) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,0901 га в м. Почаїв, вул. Злуки, 10, гр. Чуху Василю Іллічу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1200) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Лісова, 5б, гр. Бекеші Павлу Ігнатовичу та Бекеші 

Олександрі Кирилівні у спільну сумісну власність. 

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

Вирішили:( Рішення №1201) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20, гр. Галяс Ганні Степанівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1202) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Південна, 4, гр. Сірик Світлані Федорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1203) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 



 

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 0,0216 га в м. Почаїв вул. Південна,  гр. Сірик 

Світлані Федорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1204) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0,0638 га в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 35, гр. Любі Галині Михайлівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1205) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1000 га  в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 7, гр. Коцюбі Любові Никанорівні, Коцюбі 

Олегові Миколайовичу та Корчинському Іоану Любомировичу у спільну сумісну власність. 

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

Вирішили:( Рішення № 1206) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1000 га в с. Затишшя, вул. Зелена, 52, гр. Загородній Людмилі Корніївні та 

Кравець Юлії Іванівні у спільну сумісну власність. 

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

Вирішили:( Рішення № 1207) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували –4 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки площею 9,2 га  в  м. Почаїв по вул. Промислова, 5, ТОВ 

«Пластик-М».  

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

Вирішили:( Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 7 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  6 

 Не голосували – 6 



 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських   будівель   і    споруд      площею  

0,0826 га  в  м. Почаїв, вул. Шкільна, 31,   гр. Гусарук Любові Константинівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1208) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 7 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування    житлового   будинку, господарських    будівель    і споруд     площею  

0,1601 га  в   м. Почаїв, вул. Тиха, 1, гр. Іщук Ларисі Михайлівні та гр. Вихованець Іванні 

Русланівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1209) 

Результати голосування:  За – 16  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських   будівель    і    споруд    площею    

0,1000 га в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 16, гр. Колісник Оксані Володимирівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1210) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку, господарських    будівель  і    споруд     площею  

0,1000 га  в м. Почаїв, вул. Юридика, 36,  гр. Митрозі Володимиру Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1211) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею  0,0500 га в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Митрозі 

Володимиру Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1212) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 



 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських   будівель   і    споруд      площею  

0,0729 га  в   м. Почаїв, вул. Галицька, 13а, гр. Зінькевичу Ярославу Петровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1213) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських   будівель  і    споруд    площею     

0,0500 га  в   м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36, гр. Андрущенко Ларисі Богданівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1214 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку, господарських   будівель   і    споруд    площею  

0,0687 га  в  м. Почаїв, вул. Тиха, 13, гр. Якимчуку Сергію Павловичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1215) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для    будівництва    та    

обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0500 га  в  

м. Почаїв, вул. Фабрична, 46а, гр. Гладуну Ігорю Олександровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1216 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  6  

 Не голосували – немає 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських    будівель  і    споруд      площею  

0,1000 га  в  м. Почаїв, вул. Сонячна, 11а, гр. Кравчук Світлані Олексіївні.  

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

Вирішили:( Рішення № 1217) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 



 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,0501 га в м. Почаїв, вул. Грушевського, гр. Купецькій 

Валентині Олексіївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1218) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0274 га в 

м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1, гр. Яцків Ігорю Михайловичу, Яцків Ірині Яремівні та 

Юрковець Ользі Ігорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1219) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і    споруд    площею 0,1000 га    

в     м. Почаїв, вул. Юридика, 38, гр. Кравець Георгію Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1220) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею  0,1057 га в м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Кравець Георгію 

Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1221) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування    житлового будинку, господарських   будівель    і    споруд    площею   

0,0600 га  в  м. Почаїв, вул. Миру, 14, гр. Семащук Марії Володимирівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1222) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 



 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,   господарських    будівель і    споруд     площею 

0,0765 га   в   м. Почаїв, вул. Фабрична, 35, гр. Галаган Галині Іванівні. 

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

Депутат міської ради Галаган С.С. оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1223) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва площею 0,0600 га   в    м. Почаїв, вул. Медиків, 1, гр. Галаган Михайлу 

Семеновичу. 

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

Депутат міської ради Галаган С.С.  оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:( Рішення № 1224) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0800 га в 

м. Почаїв, вул. С.Крушельницької, 21, гр. Бойко Марії Василівні. 

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

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

Вирішили:( Рішення № 1225) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських    будівель   і    споруд     площею   

0,1000 га в м. Почаїв, вул. Бригадна, 42, гр. Мартинюк Ксенії Павлівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1226) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового    будинку, господарських  будівель   і    споруд    площею    

0,1000 га  в м. Почаїв, вул. Волинська, 16, гр. Волошину Івану Степановичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1227) 



Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,0822 га в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Волошину Івану 

Степановичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1228) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель    і    споруд    площею 0,0882 га   

в    м. Почаїв, вул. Галицька, 23, гр. Гонтаруку Дмитру Йосиповичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1229) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового будинку, господарських    будівель    і      споруд    площею 

0,1000 га в м. Почаїв, вул. Ясна, 27, гр. Підгурському Анатолію Яковичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1230) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування   житлового  будинку, господарських   будівель   і    споруд     площею  

0,0658 га   в   м. Почаїв, вул. Винниченка, 11, гр. Музиці Ганні Микитівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1231 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 6 

 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства  площею 

0,4700 га в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Кравчуну Івану Євгеновичу. 

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

Вирішили:( Рішення №  1232) 

Результати голосування:  За – 16 



                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського   господарства  площею 

0,5100 га в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Загородній Людмилі Корніївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1233) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2270 га в м. Почаїв, вул. Варшавська, гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1234) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про  затвердження  проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки  площею 0,1500 га  для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Бригадна, гр. Шевчук Ользі Володимирівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1235) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки   площею 0,2774 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Фабрична, гр. Гладуну Ігорю Олександровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1236) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки    площею 0,1800 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. О. Шатківського, гр. Барановській Аллі Іванівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1237) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 



 

Слухали: Про  затвердження  проекту  із 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. Бригадна, 33, гр. Онишків 

Ользі Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення №  1238) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки   площею 0,0728 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Кременецька, гр. Соколовській Ользі Юріївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1239) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на розроблення детального плану забудови території щодо 

зміни цільового призначення  власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2027 га  в с. Затишшя, вул. Зелена,  гр. Кудляку Віталію 

Олексійовичу.  

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

Вирішили:( Рішення № 1240) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали:    Про   затвердження   експертної     грошової     оцінки   та    продаж   земельної 

ділянки      несільськогосподарського   призначення    площею   1300 м²     в     м. Почаїв, вул. 

Фабрична, 18к  у власність гр. Токару Тарасу Степановичу та   гр. Токар Ларисі Сергіївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1241) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 

Слухали: Про внесення змін в п. 2 рішення 15 сесії Почаївської міської ради № 619 від 

02.12.2016 року «Про затвердження персонального складу Погоджувальної комісії з питань 

земельних відносин» 

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

Вирішили:( Рішення № 1242) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 4 

 



Слухали: Про внесення змін в пункт 1 рішення № 980   25 сесії сьомого скликання 

Почаївської міської ради від 12.10.2017 р. «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою земельних ділянок у власність для будівництва та 

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

вул. Плетянка, 43, гр. Костюк М.В.». 

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

Вирішили:( Рішення №  1243) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – 5 

 

Слухали: Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності площею 493,4138 га у комунальну власність Почаївській територіальній 

громаді. 

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

Вирішили:( Рішення №  1244) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

 Не голосували – немає 

Не голосували –4 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                              В.С. БОЙКО 

 

    Секретар міської ради                                                   В.Я. УЙВАН 
 


