
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

ТРИДЦЯТЬ  ПЕРШОЇ  СЕСІЇ 

 

27. 06.  2018  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

                                                                                                

Тридцять першу сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 17 

                                                                                                Відсутні на сесії : 9                                               

                                                                                               (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- спеціаліст загального відділу – Касаткін Б.С. 

- спеціаліст земельного відділу –  Онук В.В. 

- група учасників  громадської організації «Спілка учасників бойових 

дій АТО».              

Засідання тридцять першої сесії    VII cкликання Почаївської    

міської      ради    розпочалося   о      10 год. 20 хв.,   а    закінчилося     о  

12 год. 00 хв. 

У зв’язку  з перебуванням у відпустці секретаря міської ради 

Уйвана В.Я. секретарем  тридцять першої сесії обрано депутата 

Почаївської міської ради від виборчого округу №12  Мостинчук Г.М. 

Почаївський  міський   голова зачитав порядок денний про 

проведення  тридцять першої сесії Почаївської міської ради. Депутат 

міської ради Паляниця Т.М. вніс пропозицію доповнити порядок денний 

слідуючими  питаннями : 

- Про звернення голови громадської  організації «Спілка учасників 

бойових дій АТО» Білосевича І.А. щодо виділення земельних ділянок. 

- Про внесення змін в рішення  сесії  №1290 від 04.06.2018р. 



- Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха 

Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в 

Україні. 

- Про звернення до філії ПАТ «Укртелеком»  м. Тернопіль. 

 

                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

1.  

Про звернення голови громадської  організації «Спілка 

учасників бойових дій АТО» Білосевича І.А. щодо 

виділення земельних ділянок. 

 

   1386 

    

   

 

2.  

 

Про внесення змін в рішення  сесії  № 1290 від 04.06.2018р. 

 

   1387 

 

 

 

3.  

 

Про підтримку звернення Президента України до 

Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу 

про автокефалію Православної Церкви в Україні. 

 

    

   1388 

    

 

 

4.  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

в с. Старий Тараж, вул.Шкільна, гр. Тімотіній З.Є. 

 

    

   1389 

    

 

 

5.  

 

 

Про затвердження  проекту із землеустрою щодо 

відведення    у  власність земельних   ділянок   для    

ведення особистого селянського господарства  в  

c.Комарин,   гр. Гоцкалюк Г.Н. 

 

    

   1390 

    

 

 

6.  

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого,  гр. Грисині С.М. 

 

    

   1391 

    

 

 

 

7.  

 

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  в м. Почаїв, 

вул. Радивилівська, 41а, гр. Мельниченку А.В. 

 

    

 

   1392 

    

 

 

8.  

 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського   

господарства  в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Боцюк О.І. 

 

 

    

    1393 

    



 

 

9.  

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) комунальної власності. 

 

    

 

   1394 

    

 
 
10.  

 

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 в 

м. Почаїв, вул. Фабрична, 3   гр. Скубію О. Г.  

 

 

   1395 

    

 

 

11.  
 

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 в 

м.Почаїв, вул. Шевченка Т.,10,   гр. Савчук С. А. 

 

    

   1396 

    

 

12.  
 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення  

у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського    господарства    в     м. Почаїв,  вул. Бригадна,   

гр. Чорнобаю В. В. 

 

   1397 

    

 

 

13.  
 

 

Про затвердження детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, 

вул. Т.Шевченка, гр. Огловій  Н.П. 

 

    

   1398 

    

 

14.  
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель (земельної ділянки) у 

комунальну   власність  територіальній  громаді. 

 

   1399 

    

 

 

15.  

Про затвердження переліку проектів, які 

реалізовуватимуться у 2018 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад. 

 

    

    1400 

    

 

16.  
 

 

 Про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності. 

 

    1401 

    

 

17.  
 

 

 Про проведення благодійного концерту. 

 

    1402 

    

 
18.  

 

 

 Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на 

нерухоме   майно,   відмінне  від    земельної ділянки на 

2019 рік. 

 

    1403 

    

 

19.  
 

 

 Про встановлення податку на майно в частині 

транспортного податку на 2019 рік. 

 

    1404 

    



 

20.  
 

 

 Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного 

податку на 2019 рік. 

 

   1405 

    

 

21.  
 

 

 Про встановлення єдиного податку на території 

Почаївської ОТГ на 2019 рік. 

 

   1406 

    

 

22.  
 

 

 Про встановлення туристичного збору на території 

Почаївської ОТГ на 2019 рік. 

 

   1407 

    

 

23.  
 

  

Про звернення до філії ПАТ «Укртелеком»  м.Тернопіль. 

 

   1408 

    

 

За даний порядок   денний проголосували 

                                                За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про звернення голови громадської  організації «Спілка учасників 

бойових дій АТО» Білосевича І.А. щодо виділення земельних ділянок. 

Інформує: Білосевич І.А. - голова громадської  організації «Спілка учасників 

бойових дій АТО». 

Вирішили:( Рішення №1386) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – 1 

 

Слухали: Про внесення змін в рішення  сесії  № 1290 від 04.06.2018р. 

Інформує: Паляниця Т.М. – депутат Почаївської міської ради, голова постійної 

комісії  з питань законності, прав людини, депутатської діяльності та етики. 

Вирішили:( Рішення № 1387) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували – 3 

 
Слухали: Про підтримку звернення Президента України до Вселенського 

Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної 

Церкви в Україні. 

Інформує: Паляниця Т.М. – депутат Почаївської міської ради, голова постійної   

комісії  з питань законності, прав людини,  депутатської діяльності та етики. 

Вирішили:( Рішення № 1388) 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  в   с.Старий Тараж,  вул.Шкільна, гр. Тімотіній З.Є. 

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

Вирішили:( Рішення № 1389 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у  

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського    

господарства   в  c. Комарин   гр. Гоцкалюк  Г. Н. 

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

Вирішили:( Рішення № 1390 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства   в   м. Почаїв, вул. Я.Мудрого  гр. Грисині С.М. 

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

Вирішили:( Рішення №1391) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

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  в м.Почаїв, вул.Радивилівська, 41 а,  

гр. Мельниченку А. В.  

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

Вирішили:( Рішення № 1392) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 



 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського   

господарства  в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Боцюк О.І. 

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

Вирішили:( Рішення № 1393 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

комунальної власності. 

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

Вирішили:( Рішення № 1394) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

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  в  м. Почаїв, вул. Фабрична, 3   гр. Скубію О. Г.  

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

Вирішили:( Рішення № 1395) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 
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  в  м. Почаїв, вул. Шевченка Т.,10,  гр. Савчук  С. А. 

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

Вирішили:( Рішення № 1396) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 



Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення  у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

в м.Почаїв, вул.Бригадна, гр. Чорнобаю В.В. 

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

Вирішили:( Рішення №1397) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд   в   м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, гр. Огловій  Н.П. 

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

Вирішили:( Рішення №  1398) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (земельної ділянки) у комунальну власність 

територіальній громаді. 

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

Вирішили:( Рішення № 1399) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про  затвердження  переліку проектів, які реалізовуватимуться у 

2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

Інформує: Максимчук С.В.- заступник міського голови. 
Вирішили:( Рішення № 1400) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

Слухали: Про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності. 

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

Вирішили:( Рішення № 1401) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 



 
Слухали: Про проведення благодійного концерту. 

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

Вирішили:( Рішення № 1402 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 

Слухали:  Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме   

майно,   відмінне  від    земельної ділянки на 2019 рік. 

Інформує: Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1403) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали:  Про встановлення податку на майно в частині транспортного 

податку на 2019 рік. 

Інформує: Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1404) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 

2019 рік. 

Інформує: Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу. 

Вирішили:( Рішення №1405) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про встановлення єдиного податку на території Почаївської ОТГ на 

2019 рік. 

Інформує: Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1406) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1  

        Не голосували – 2 

 



Слухали: Про встановлення туристичного збору на території Почаївської ОТГ 

на 2019 рік. 

Інформує: Касаткін Б.С. – спеціаліст загального відділу. 

Вирішили:( Рішення №1407) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про звернення до філії ПАТ «Укртелеком»  м.Тернопіль. 

Інформує: Паляниця Т.М. – депутат Почаївської міської ради, голова постійної   

комісії  з питань законності,  прав людини, депутатської діяльності та етики. 

Вирішили:( Рішення №1408) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 3 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

 

    Секретар сесії ,     Г.М. МОСТИНЧУК 

депутат  міської ради по виборчому 

 округу № 12                             

 


