
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТОЇ СЕСІЇ

20.11.2018 року
м. Почаїв 

вул. Шевченка, 2
Міський Будинок культури, 

зал засідань

Тридцять шосту сесію VII скликання Почаївської міської ради 

відкриває Почаївський міський голова Бойко В.С.

Всього депутатів: 26
Присутні на сесії: 19 

Відсутні на сесії : 7 
(списки додаються)

Кворум , необхідний для проведення сесії, є.

У робогі сесії беруть участь :

- заступник міського голови - Максимчук С.В.
- заступник міського голови - Чубик А.В.
- головний бухгалтер Почаївської міської ради - Боцюк О.І.
- спеціаліст земельного відділу - Олейнік М.Г.
- спеціаліст земельного відділу ’ Онук В.В.
- начальник юридичного відділу Почаївської міської ради - 

Новаковська І.Ю.
- начальник Головного управління Національної поліції в

Тернопільській області - Богомол О.М.
- депутати Тернопільської обласної ради: Башта О., Білокіиь 1., 

ЧашкаВ.
- представники ТТБ,ТСН, 24 каналу.

Засідання тридцять шостої сесії VII скликання Почаївської 
міської ради розпочалося о 10 год. 15хв., а закінчилося о 12 год. ЗО хв.



Почаївський міський голова Бойко В.С. зачитав порядок денний 
про проведення тридцять шостої сесії Почаївської міської ради.

Виступили: Башта О., Білокінь І.- депутати Тернопільської 
обласної ради.

Депутат Почаївської міської ради Паляниця Т.М. вніс пропозицію 
внести до порядку денного наступні питання і розглянути їх першими:

- Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення в 
постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській 
Лаврі для обслуговування братського корпусу № 18 в м. Почаїв. вул. 
Возз’єднання, 8.

- Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення в 
постійне користування земельної ділянки Гіочаївській Свято-Успенській 
Лаврі для обслуговування братського корпусу № 17 в м. Почаїв, вул: 
Возз'єднання, 8.

- Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення в 
постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській 
Лаврі для обслуговування братського корпусу № 16 в м. Почаїв, в\л. 
Возз'єднання, 8,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.
Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки
Почаївській Свято-Успенській Лаврі для обслуговування
братського корпусу № 18 в м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 8.

1571

2. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки
Почаївській Свято-Успенській Лаврі для обслуговування
братського корпусу № 17 в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8.

1572

3.
Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки
Почаївській Свято-Успенській Лаврі для обслуговування
братського корпусу № 16 в м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 8.

1573



4.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 52, 
гр. Притулі Івану Степановичу.

1574

5.
Про надання дозволу на виготовлення технічної докумен тації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки площею 0,1413 га в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства її с. Комарищ вул. 
Зарічна, гр. Притулі Івану Степанович} .

і

1

1575

6.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва і а 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Гараж. в\л. Садова. 12. гр. Олейнік Світлані 
Григорівні.

1576

і
І
і

7.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,8500 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарищ вул. 1 Іольова, гр. 
Швецю Миколі Івановичу.

і

1577

8.

Про затвердження проект} із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.1600 га для будівниці на 
та обслуговування житлового б}динк}. господарських будівель 
і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, гр. Федорук Лесі 
Василівні.

і

! 1578 ‘

! і

9.
Про затвердження детального плану забудови території 
земельної ділянки площею 0,1918 га на будівництво житлового 
будинку в с. Старий Тараж по вул. Колгоспна.

1 1
1579

10.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0923 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 20, 
гр. Березію Петру Прокоповичу.

і

. 1580
І

і

11.

Про надання дозволу па виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

1 будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 40, 
гр, Огненко Марії Георгіївні.

■

1581 і
і і



12

14

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із | 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної і 1582 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, . 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 9, гр. Цьолці Григорію Івановичу.

1 13

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної’ 
ділянки площею 0,0400 га в пазурі (на місцевості) для ведення і 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, гр. Боболінському Юрію Федоровичу, |

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із^ 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300 га для ведення і 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. | 
Чайковського, гр, Недзельському Василю Афанасійовичу.

1584

Почаїв, вул. Молодіжна, ір. Костю к Ользі Олександрівні.

15 Про зарахування земельної ділянки.
1 1585

16

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 1586 
га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Березина, гр. Деркачу Роману Михайловичу. *

17

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою , 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1350 і 1587 
га для ведення особистого селянського господарства в м. | 
Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Сіморі Леоніду Васильовичу.

18

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою \ 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3168 і 1588- іга для ведення осооистого селянського господарства в м.і 
Почаїв, вул. Гайова, гр. Підгурському Роману Васильовичу.

і

19

Про надання дозволу на виготовлення проекту Із землеустрою ' 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0832 1589
га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 
Гайова, гр. Підгурському Роману Васильовичу.

20

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою | 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0467 1590
га для ведення особистого селянського господарства в м. ,



Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою ; 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2225 
га для ведення особистого селянського господарства в mJ 
Почаїв, гр. Чавві Тетяні Олексіївні. ■

і

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою ■ 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1216 .

22 і га для ведення особистого селянського господарства в м. ' 
Почаїв, вул. Шевченка, гр. Трофимлюк Ганні Василівні. !

21
Рішення

не 
прийняте

1591

23

І Про падання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,1613 га у 
власність шляхом викупу для будівництва індивідуального і 
гаража в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20 б, гр. Крамаруку Степану

І Яковичу.

Рішення
не
прийняте

І Про надання дозволу на розроблення детального плану
І території щодо зміни цільового призначення власної земельної і

24 і ділянки площею 0,0650 га для ведення особистого селянського '
■ господарства в землі для будівництва та обслуговування
І житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

_ __ Почаїв, вул. Плетянка, гр. Голоті Юрію Володимировичу
І Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо і
і встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
І місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та

25 І обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36а, гр. Сіморі 
Олександру Петровичу.

1592

1593

26

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 7, гр. Желізніцькій Тетяні 
Олександрівні.

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1472 га та 0,0794 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул, , 
Шкільна, гр. Онищуку Володимиру Олександровичу.

і 1594

і Рішення 
не 
прийняте

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у
і власність земельної ділянки площею 0,0101 га для ведення і

28 особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул.
І Я.Мудрого, гр. Грисині Сергію Миколайовичу.

1 595



29
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у j 
власність земельної ділянки площею 0,3782 га для ведення ! 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, | 
гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні. і

І

зо

31

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 
0,1013 га із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м, 
Почаїв, вул. Галицька, гр. Гавр и люк Ірині Петрівні.__
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
проведення Інвентаризації земель (земельної ділянки) для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в м. 
Почаїв, вул. Шевченка, 15. ___ _ __
Про скасування рішення №>1352 Почаївської міської
сьомого скликання тридцятої сесії від 04.06.2018р. та надання 
дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0650 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул.

ради

і

2

і

і
і

31

-- ’ -г- - _...... .. ......................... .

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 1600

32
Про затвердження Програми капітального ремонту,
облаштування, встановлення об’єктів та елементів
благоустрою на території Почаївської МОТГ.

ґ ■
1601

33
Про надання дозволу па корегування проекту «Реконструкція з 
добудовою загальноосвітньої школи І-І1 ступенів за адресою: 
вул.Шкільна,2 с.Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області».

1602

34

Про затвердження Програми «Організація свя т з а розвиток 
культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 - 2020 роки».

1603

35

Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
па 2019 - 2020 роки».

1604

36
Про співфІнансування проекту «Реконструкція очисних споруд 
каті а.' і іза ції продукти вн і стю 3 00 м ’/добу в м. І Іоч аїв, 
Кременецького району, Тернопільської області».

1605

37

Про співфІнансування проекту «Реконструкція з добудовою j 
філії Старотпразька ЗОШ 
По ч аїв с ь к аза гал ы і о о с в і т н я 
вул. Ш к і л ьн а, 2 с. С та р и й
Тернопільської області».

І-І І ступенів опорного 
школа І-Ш ступенів за 
Тараж Кременецького

закладу 
адресою: 

району

і



38
Про внесення змін до Правил благоустрою санітарного 
утримання територій, забезпечення чистоти і порядку . 1607 
Почаївської МОТТ. !

39
Про затвердження переліку об’єктів, комунальної власності, що ! 
підлягають приватизації у 2018 році. | 1608

і

40
Про надання згоди на прийняття до комунальної власносіі ;
Почаївської міської ради житлового будинку з господарськими 1 1609 
спорудами.

41
Про встановлення розміру відрахувань частини чистого , 
прибутку (доходу)комунальними підприємствами та їх ■ 1610
об’єднаннями до бюджету Почаївської міської ради на 2019 рік.

42
і
1Про внесення змін до договору оренди землі від «26» червня 1611 

2009 року. !

43
Про внесення змін до договору оренди землі від «04» 
лютого 2009 року. і 1612

■

44
Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради | 
Шаповал М.І. ’1613

45
Про дострокове припинення повноважень депутата міської ; 
ради Шегери Л.К. і 1614

3 а да 11 и й п о р я до к д е и и и й 11 ро год о су вали

За - 16
Проти - 2
У тримались - 1 
Не голосували -1

За внесення змін до порядку денного 36-ої сесії 7 скликання 
Почаївської міської ради.

За - 16
Проги - О
У тримались - О 
Не голосували -4

Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській 
Лаврі для обслуговування братського корпусу № 18 в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, 8.



Інформує: Паляниця Т.М. - депутат Почаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення № 1571)
Результати голосування: За - 15

Проти - 1
Утримались - 4
Не голосували - немає

Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свяго-Усгіенській 
Лаврі для обслуговування братського корпусу № 17 в м. Почаїв, в\л. 
Возз’єднання. 8.
Інформує: Паляниця Т.М. - депутат Почаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення № 1572)
Результати голосування: За-15

Проти - 1
Утримались ~ 4 
Не голосували - немає

Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській 
Лаврі для обслуговування братського корпусу № 16 в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, 8.
Інформує: Паляниця Т.М. - депутат Почаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення №1573)
Результа ти голосування: За - 14

Проти - 2
Утримались - 4 
Не голосували - немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарищ вул. Зарічна, 52. гр. 
Притулі Івану Степановичу.
Інформує: Олсйнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу
Вирішили:( Рішення № 1574)
Результати голосування: За -16

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 
0,1413 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул. Зарічна, гр. Притулі Івану Степановичу.



Інформує: Олей ні к М.Г. ~ спеціаліст земельного відділу
Вирішили:( Рішення № 1575)
Результати голосування: За-17

Проти - немає
Утримались- немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Садова, 12, гр. Олейнік 
Світлані Григорівні.
Інформує: Олейнік М.1- спеціаліст земельного відділу
Вирішили:( Рішення №1576 )
Результати голосування: За-17

Проги - немає
Утримались - немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,8500 га для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарищ вул. Польова, гр. Швецю Миколі Івановичу.
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу
Вирішили:( Рішення №1577)
Результати голосування: За -17

Проти - немає
Утримались- немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, гр. Федорук Лесі Василівні.
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу
Вирішили:( Рішення № 1578)
Результати голосування: За - 17

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження детального плану забудови території земельної 
ділянки площею 0,1918 га на будівництво житлового будинку в с. Старий 
Тараж по вул. Колгоспна.



Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу
Вирішили:( Рішення № 1579)
Результати голосування: За -17

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0923 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 20, гр. 
Берез і ю Петру Прокоповичу.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1580)
Результати голосування: За-17

Проти - немає
Утримались - немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 40. гр. 
Огненко Марії Георгіївні,
Інформує: Онук В.В. - спеціаліс т земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1581)
Результати голосування: За -16

Проти - немає
Утримались- немає
Ис голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жи тлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 9, 
гр. Цьолці Григорію Івановичу.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1582)
Результати голосування: За-16

Проти — немає
Утримались- немає
Не голосували - 4



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 
0,0400 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр, Боболіпському Юрію Федоровичу. 
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1583)
Результати голосування: За -14

Проти - немає
Утримались - 1
Не голосували - 5

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0300 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Недзельському Василю 
Афанасійовичу.
Інформує: Онук В.В, - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1584)
Результати голосування: За - 16

Проти - немає
Утримались- немає
Не голосували - 4

Слухали: Про зарахування земельної ділянки.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Ви рішили:( Рішення № 1585 ) 
Результати голосування: За-16

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту Із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Деркачу 
Роману Михайловичу.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1586) 
Результати голосування: За - 16

Проги - немає
Утримались - немає
Не голосували - 4

Слухали: Про падання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1350 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. 
Сі морі Леоніду Васильовичу.



Інформує: Онук В.В, - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1587)
Результати голосування: За - 16

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,3168 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. ІІідгурському 
Роману Васильовичу,
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1588) 
Результати голосування: За - 16 ч> V

Проти - немає
Утримались— немає
Не голосували - 4

Слухали: Про падання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0832 га для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Гіідгурському Роману 
Васильовичу.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1589)
Результати голосування: За-16

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0467 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна, гр. Кос тюк 
Ользі Олександрівні.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1590)
Результати голосування: За - 17

Проги - немає
Утримались - немає
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу па виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2225 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, гр, Чавві Тетяні Олексіївні. 
Інформує: Онук В.В, - спеціаліст земельного відділу.



Вирішили:( Рішення не прийняте)
Результати голосування: За - 4

Проти - 4
Утримались - 9 
Не голосували - З

Слухали: Про падання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1216 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Гіочаїв, вул. Шевченка, гр. 
Трофимлюк Ганні Василівні.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1591)
Результати голосування: За -17

Проти - немає 
Утримались - немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,1613 га у власність шляхом викупу для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20 б, гр. 
Крам ару ку Степану Яковичу,
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу,
Вирішили:( Рішення не прийняте)
Результа ти голосування: За - 5

Проти - 1
Утримались- 11
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0650 га 
для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул, Плетянка, ір. І олоті Юрію Володимировичу.
Інформує: Онук В.В, - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1592)
Результати голосування: За - 17

Проти - немає 
Утримались- немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36а, гр. Сі морі 
О л е кс ан дру Петр о в и ч у.



Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1593)
Результати голосування: За—17

Проти - немає
Утримались- 1
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 7, гр. Желізніцькій 
Тетяні Олександрівні,
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1594)
Результати голосування: За - 15

Проти - немає
Утримались - 2
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1472 та та 0,0794 та для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Он и щуку 
Володимиру Олександровичу.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення не прийняте)
Результати голосування: За-4

Проти - 1
Утримались- 14
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0101 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. 51.Мудрого, гр. Грисині Сергію 
Миколайовичу.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішнли:( Рішення № 1595)
Результати голосування: За- 16

Проти - 1
Утримались- немає
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3782 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Желізніцькій Тетяні 
Олександрівні.



Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1596)
Результати голосування: За-18

Проти - немає
Утримались - немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,1013 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Галицька, гр. Гаврилюк Ірині Петрівні.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №1597)
Результати голосування: За-18

Проги - немає
Утримались - немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земель (земельної ділянки) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15. 
Інформує: Онук В.В. - спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1598)
Результати голосування: За-18

Проти- 1
Утримались - немає 
Не голосували - 1

Слухали: Про скасування рішення № 1352 Почаївської міської ради сьомого 
скликання тридцятої сесії від 04.06.2018р. та надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 
0,0650 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, гр. Симанюк Зоряні Мирославівні.
Інформує: Онук В.В. - спеціаліс т земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 1599)
Результати голосування: За-18

Проти - немає
Утримались- немає
Не голосували - 2

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



Інформує: Боцюк 0.1. - начальник фінансового відділу Почаївської міської 
ради.
Вирішили:( Рішення №1600)
Результати голосування: За- 17

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження Програми капітального ремонту, облаштування, 
встановлення об’єктів та елементів благоустрою на території Почаївської 
мотг.
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1601)
Результати голосування: За -19

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 1

Слухали: Про надання дозволу на корегування проекту «Реконструкція з 
добудовою загальноосвітньої школи МІ ступенів за адресою: вул.Шкільна,2 
с. Старий Тар аж Кременецького району Тернопільської області».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1602)
Результати голосування: За -19

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження Програми «Організація свят та розвиток культури 
і мистецтв Почаївської міської об'єднаної територіальної громади па 2019 - 
2020 роки».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Виріши л и:( Рішення № 1603) 
Результати голосування: За-19

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2020 роки». 
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1604)
Результати голосування: За - 19



Проти - немає
Утримались- немає
Не голосували - 1

Слухали: Про снівфінансування проекту «Реконструкція очисних споруд 
каналізації продуктивністю ЗООС/добу в м.Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1605)
Результати голосування: За - 19

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 1

Слухали: Про співфінансування проекту «Реконструкція з добудовою філії 
Старотаразька ЗОШ 1-ГІ ступенів опорного закладу Почаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Шкільна,2 с.Старий Тараж Кременецького 
району Тернопільської області».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1606)
Результати голосування: За-19

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 1

Слухали: Про внесення змін до Правил благоустрою санітарного утримання 
територій, забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ.
Інформує:Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 1607)
Результати голосування: За-19

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 1

Слухали: Про затвердження переліку об’єктів, комунальної власності, що 
підлягають приватизації у 2018 році.
Інформує: Максимчук С.В. - заступник міського голови,
Вирішили:( Рішення № 1608)
Результати голосування: За-16

Проти - 1
Утримались - 2
Не голосували - 1

Слухали: Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 
Почаївської міської ради жи тлового будинку з господарськими спорудами. 
Інформує: Максимчук С.В. - заступник міського голови.



Вирішили:( Рішення № 1609)
Результати голосування: За-19

Проти - немає
Утримались- немає
Не голосували - 1

Слухали: Про встановлення розміру відрахувань частини чистого прибутку 
(доходу) комунальними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету 
Почаївської міської ради на 2019 рік.
Інформує: Максимчук С.В, - заступник міського голови,
Вирішили:( Рішення № 1610)
Результати голосування: За - 17

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - З

Слухали: Про внесення змін до договору оренди землі від «26» червня 
2009 року.
Інформує: Новаковська 1.10. - начальник юридичного відділу Почаївської 
міської ради.
Вирішили:( Рішення № 1611) 
Результати голосування: За - 16

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 4

Слухали: Про внесення змін до договору оренди землі від «04» 
лютого 2009 року.
Інформує: Новаковська І.Ю. - начальник юридичного відділу Почаївської 
міської ради.
Вирішили:( Рішення №1612)
Результати голосування: За-15

Проти - 1
Утримались - немає
Не голосували - 4

Слухали: Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 
Шаповал М.І.
Інформує: У Йван В.Я. - секретар Почаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення №1613)
Результати голосування: За-16

Проти - немає
Утримались - немає
Не голосували - 4



Слухали: Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 
Шегери JLK.
Інформує: Уйван В.Я. -- секретар 1 Іочаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення № 1614)
Результати голосування: За-16

Проти - немає
Утр и мал и сь- не має
Не голосували - 4

Міський голова

Секретар міської ради

В.С. БОЙКО

В.Я. УЙВАН


