
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМОЇ  СЕСІЇ 

 

 

21. 12. 2018  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

                                                                                                

Тридцять  восьму сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 16 

                                                                                             Відсутні на сесії : 10                                           

                                                                                            (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

 

У роботі 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  відділу  освіти Почаївської  міської ради – Петровський О.Н. 

 

 
Засідання тридцять восьмої  сесії  VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 15хв., а   закінчилося  о 12 год. 30 хв. 

 

Почаївський  міський   голова Бойко В.С. зачитав порядок денний про 

проведення  тридцять   восьмої  сесії Почаївської  міської  ради.  

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1.  

     1  
1.  

 

Про  визнання  повноважень  депутатів  Почаївської  міської 

ради  VII  скликання  Сторожука Ю.М. і  Мацишина А.В. 

 

 

   

  1616 

 

2 

Про внесення змін до структури, загальної чисельності та 

штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 

2018 рік. 

 

     

  1617 

 

 

     3  

 Про затвердження структури, загальної чисельності та штатного 

розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2019 рік. 

 

  

  1618 

 

    4 

Про затвердження Цільової програми оздоровлення та відпочинку 

дітей  Почаївської  міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 -2020роки. 

  

 

  1619 

 

    5 

Про затвердження вартості  гарячого харчування  в закладах  

освіти Почаївської  міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік. 

 

  1620 

 

 

   6 

 

Про  умови  оплати  праці міського голови. 

 

    

  1621 

 

 

   7 

Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та 

спорту Почаївської  міської об’єднаної  територіальної громади на 

2019-2020 роки». 

 

 

  1622 

 

 

    8 

 

Про  внесення змін до Програми «Організація свят та розвитку 

культури і мистецтв Почаївської  міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 – 2020 р.». 

 

 

  

  1623 

 

    9 

Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського міського 

бюджету  до Кременецького районного бюджету. 

 

 

  1624 

 

 

   10 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету  до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Соціальний захист 

та соціальне обслуговування». 

 

 

 

  1625 

 

 

 

    11 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету  до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Освіта». 

 

  1626 

 

 

 

    12 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету  до 

Кременецького районного бюджету на фінансування  

Кременецького  територіального центру  соціального 

обслуговування. 

 

 

  1627 



 

  13 

 

Про міський бюджет  на 2019 рік. 

 

 1628 

 

  

  14 

 

Про приватизацію об’єкта  комунальної  власності. 

 

 

1629 

 

  

  15 
 
Про затвердження звіту про виконання програми «Безпечне місто 

2016-2017». 

 

1630 

 

 

 

  16 

 

Про умови організації громадських робіт  та їх фінансування  у 

2019 р. 

 

 

1631 

 

 

  17 

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів  Почаївської міської ради на 2019 рік. 

 

 

1632 

 

 

  18 

 

Затвердження Положення про земельний відділ  Почаївської 

міської ради. 

 

 

1633 

 

 

   19 

Про надання дозволу на послуги з організації гарячого харчування 

учнів Опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ст. Почаївської 

міської ради. 

 

 

1634 

 

   20 

 

Про передачу в оренду комунального майна. 

 

 

1635 

 

   

   21 

 

Про внесення змін до міської комплексної Програми соціальної 

підтримки  малозабезпечених верств населення Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2018 роки. 

  

 

 

1636 

  

 

 

  22 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 

Молодіжна, 12,  гр. Муравській Надії Михайлівні. 

 

 

 

 

1637 

 

  23 

   

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1918 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 

Колгоспна, гр. Суху  Андрію Івановичу 

 

 

 

 

1638 



 

 

  24 

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 у с.Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюк Надії 

Митрофанівні. 

 

 

1639 

 

 

   25 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність  земельних ділянок площею 0,4537 га, 0,0800 га та 

0,1695 га    для ведення    особистого селянського господарства в 

с. Комарин   гр. Шилюк  Надії   Митрофанівні. 

 

1640 

 

 

   26 

Про затвердження детального плану території власної земельної 

ділянки площею 0,3838 га  для   будівництва та обслуговування 

житлового  будинку,   господарських   будівель  та  споруд   в   с. 

Комарин  гр. Фарині Ганні Олексіївні. 

 

1641 

 

 

  27 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 2а, 

гр. Цьолці Галині Миколаївні. 

 

 

 

 

  1642 

 

 

  28 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 4, гр. 

Кравчук Лідії Степанівні. 

 

 

1643 

 

 

  29 

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. Плетянка, 63, 

гр. Цісару Олександру Захаровичу. 

 

 

 1644 

 

 

   30 

Про надання дозволу   на   виготовлення  технічної документації 

із   землеустрою   щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної    ділянки    в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель і  споруд в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, 78, гр. Процюк Марії Андріївні. 

 

1645 

 

 

   31 

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. Плетянка, 23, 

гр. Дармограю Василю Григоровичу. 

 

1646 



 

   32 

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. Гайова, 46а, гр. 

Ковальській Наталії Пантелеймонівні. 

 

 

 1647 

 

  33 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7, гр. 

Підгурському Миколі Анатолійовичу. 

 

 

1648 

 

  34 

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. Гайова, 46, 

гр. Нівінгловській Ларисі Пантелеймонівні. 

 

 

 

  1649 

 

  35 

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. 

Старотаразька, 68, гр. Бондар Надії Федорівні. 

 

 

  

 1650 

 

  36 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0989 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель   і споруд в м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 9, 

 гр. Онуку Юрію Васильовичу. 

 

 

1651 

 

 

  37 

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.І.Хворостецького, 11а, гр. Процюку Володимиру Дмитровичу. 

 

 

 

  1652 

 

  38 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0670 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 4, 

гр. Бондару Віталію Васильовичу. 

 

 

  

  1653 



 

 

  39 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0736 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 27, 

гр. Гусаківському Володимиру Михайловичу. 

 

 

  1654 

 

  40 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0839 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, гр. 

Базилевській Людмилі Миколаївні. 

 

 

  1655 

 

  41 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель    і    споруд   в   м. Почаїв, вул. Ясна, 36, 

 гр. Щербюку Андрію Павловичу. 

 

 

 1656 

 

   42 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0890 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, 

вул. Зелена, гр. Гонтаруку Василю Івановичу. 

 

 

 

  1657 

 

  43 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1951 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, 

вул. Зелена, гр. Кравчук Лідії Степанівні. 

 

 1658 

 

  44 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0956 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Плетянка, гр. Цісару Олександру Захаровичу. 

 

1659 

 

  45 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1042 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Старотаразька, гр. Процюк Марії Андріївні. 

 

1660 

 

  46 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3400 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Старотаразька, гр. Романюк Ганні Петрівні. 

 

1661 

 

   

  47 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4400 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Старотаразька, гр. Пасєці Марії Порфиріївні. 

 

 

1662 

 

 

  48 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1243 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Плетянка, гр. Дармограю Василю Григоровичу. 

 

 

1663 



 

49 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0893 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Гайова, гр. Ковальській  Наталії Пантелеймонівні. 

 

 

Рішення 

не 

прийнято 

50 Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1633 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Гайова, гр. Нетечі Тетяні Миколаївні. 

 

 

 Рішення 

не 

прийнято 

51 Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1347 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Гайова, Ковальському Олександру Івановичу. 

Рішення 

не 

прийнято 

52 Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2660 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Гайова, гр. Нівінгловській  Ларисі  Пантелеймонівні. 

 

 

1664 

53 Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1686 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. І.Хворостецького, гр. Процюку Володимиру Дмитровичу. 

 

 

1665 

54 Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0140 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Чайковського, гр. Голуб Оксані Миколаївні. 

 

 

1666 

55 Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1433 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Старотаразька, гр. Бондар Надії Федорівні. 

 

 

1667 

56 Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0572 га 

для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, гр. Семещуку Федору Анатолійовичу. 

 

 

1668 

57 Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 

площею 0,0700 га для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

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

вул. Чайковського, гр. Дячуку Володимиру Миколайовичу. 

 

 

  

  1669 



 

 

58 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

вул. Шкільна, 25, гр. Костюку Оресту Дмитровичу. 

 

 

 

 1670 

 

 

59 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 52, гр. Загородній Людмилі 

Корніївні. 

 

 

  1671 

 

60 

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. Старотаразька, 21, гр. Пасєці Марії Порфиріївні. 

 

 

 

 1672 

 

61 

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. Старотаразька, 17, гр. Романюк Ганні Петрівні. 

 

 

 1673 

 

62 

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. Чайковського, 55, гр. Недзельському Василю Афанасійовичу. 

 

 1674 

 

63 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

вул. Шкільна, 19, гр. Мицик Надії Макарівні. 

 

 

1675 

 

64 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

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

вул. Козацька, 23, гр. Сімчуку Петру Семеновичу. 

 

1676 

 

65 

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. Шевченка, 14, гр. Боболінському Юрію Федоровичу. 

 

 

1677 



 

 

66 

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. Шалівка, 3, гр. Сафроновій Наталії Георгіївні. 

 

 

 

1678 

 

 

67 

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. І.Франка, 26, гр. Тріщуку Роману Олександровичу. 

 

 

 

1679 

 

 

68 

Про затвердження детального плану території по зміні цільового 

призначення земельної ділянки площею 0,1904 га із земель для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Березина в 

м. Почаїв Тернопільської області під землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд гр. Карел   Наталії  Василівні. 

 

 

 

1680 

 

 

69 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5100 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 

гр. Загородній Людмилі Корніївні. 

 

 

 

1681 

 

70 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3339 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, 

гр. Мицик Надії Макарівні. 

 

1682 

 

71 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0511 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Грушевського, гр. Мірецькій Любові Василівні. 

 

 

 1683 

 

72 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1824 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, гр. Вейку Андрію Миколайовичу. 

 

 1684 

 

73 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,0671 га та 0,1043 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шалівка, гр. Сафроновій Наталії Георгіївні. 

 

 1685 

 

74 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0156 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, 

гр. Боцюк Ользі Іллівні. 

 

 

  

1686 



75 Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0473 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, 

гр. Онук Лідії Василівні. 

 

1687 

76 Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1002 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Мицик 

Надії Макарівні. 

 

Рішення 

не 

прийнято 

 

За даний порядок   денний проголосували 

                                                За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0 

        Не голосували –0 

 

Слухали: Про  визнання  повноважень  депутатів  Почаївської  міської ради  VII  

скликання  Сторожука Ю.М. і  Мацишина А.В. 

Інформує: Білорус  І.М. – заступник голови Почаївської міської виборчої комісії. 

Вирішили:( Рішення №1616) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали: Про внесення змін до структури, загальної чисельності та штатного 

розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018 рік. 

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

Вирішили:( Рішення №1617) 

Результати голосування:  За –17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 
Слухали: Про затвердження структури, загальної чисельності та штатного розпису 

виконавчого органу Почаївської міської ради на 2019 рік. 

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

Вирішили:( Рішення №1618) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

 



Слухали: Про  затвердження Цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей  

Почаївської  міської об’єднаної територіальної громади на 2019 -2020роки. 

Інформує: Петровський О.Н. -  начальник відділу освіти Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення №1619) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 
Слухали: Про затвердження вартості  гарячого харчування  в закладах  освіти 

Почаївської  міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік. 

Інформує: Петровський О.Н. -  начальник відділу освіти Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1620) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про  умови  оплати  праці міського голови. 

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

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

Вирішили:( Рішення №1621) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Почаївської  міської об’єднаної  територіальної громади на 2019-2020 роки». 

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

Вирішили:( Рішення №1622) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали: Про  внесення змін   до Програми «Організація свят та розвитку 

культури і мистецтв Почаївської  міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 – 2020 р.». 

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

Вирішили:( Рішення №1623) 

Результати голосування:  За –16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 



Слухали: Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського міського 

бюджету  до Кременецького районного бюджету. 

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

Вирішили:( Рішення №1624) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету  до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Соціальний захист та соціальне 

обслуговування». 

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

Вирішили:( Рішення № 1625) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету  до 

Кременецького районного бюджету на галузь «Освіта». 

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

Вирішили:( Рішення № 1626) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету  до 

Кременецького районного бюджету на фінансування  Кременецького  

територіального центру  соціального обслуговування. 

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

Вирішили:( Рішення № 1627) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали: Про міський бюджет  на 2019 рік. 

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

Вирішили:( Рішення №1628) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 



 
Слухали: Про приватизацію об’єкта комунальної власності. 

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

Вирішили:( Рішення № 1629) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –0   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 
Слухали: Про затвердження звіту про виконання програми «Безпечне місто 2016-

2017». 

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

Вирішили:( Рішення № 1630) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали: Про умови організації громадських робіт  та їх фінансування  у 2019 р. 

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

Вирішили:( Рішення №1631) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів  Почаївської міської ради на 2019 рік. 

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

Вирішили:( Рішення № 1632) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Затвердження Положення про земельний відділ  Почаївської міської 

ради. 

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

Вирішили:( Рішення №1633) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 



Слухали: Про надання дозволу на послуги з організації гарячого харчування учнів 

Опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ст. Почаївської міської ради. 

Інформує: Петровський О.Н. -  начальник відділу освіти Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення №1634) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 
Слухали: Про передачу в оренду комунального майна. 

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

Вирішили:( Рішення №1635) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 
Слухали: Про внесення змін до міської комплексної Програми соціальної 

підтримки  малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 – 2018 роки. 

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

Вирішили:( Рішення № 1636) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  –  3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 12, 

гр. Муравській Надії Михайлівні. 

Інформує: Олейнік м.Г. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1637) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1918 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Тараж, вул. Колгоспна, гр. Суху  Андрію Івановичу. 

Інформує: Олейнік м.Г. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 



Вирішили:( Рішення №1638) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

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 у с. Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюк Надії 

Митрофанівні. 

Інформує: Олейнік м.Г. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1639) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок площею 0,4537 га, 0,0800 га та 0,1695 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин гр. Шилюк Надії Митрофанівні. 

Інформує: Олейнік м.Г. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення №1640) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2  

Слухали: Про   затвердження детального  плану  території власної  земельної 

ділянки   площею 0,3838 га  для   будівництва та обслуговування житлового  

будинку,   господарських   будівель  та  споруд   в   с. Комарин  гр. Фарині Ганні 

Олексіївні. 

Інформує: Олейнік м.Г. – спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення № 1641) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2  

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 2а, гр. Цьолці 

Галині Миколаївні. 

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



 

Вирішили:( Рішення № 1642) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 4, гр. Кравчук 

Лідії Степанівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1643) 

Результати голосування:  За –15  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
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. Плетянка, 63, гр. Цісару 

Олександру Захаровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1644) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, гр. 

Процюк Марії Андріївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1645) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  2 

 



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. Плетянка, 23, гр. 

Дармограю Василю Григоровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1646) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

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. Гайова, 46а, гр. 

Ковальській  Наталії  Пантелеймонівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1647) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7, гр. 

Підгурському Миколі Анатолійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1648) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
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. Гайова, 46, гр. 

Нівінгловській  Ларисі Пантелеймонівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1649) 

 



Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
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. Старотаразька, 68, гр. 

Бондар Надії Федорівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1650) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0989 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 9, гр. Онуку 

Юрію Васильовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1651) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
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. І.Хворостецького, 11а, 

гр. Процюку Володимиру Дмитровичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1652) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2  
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 4, гр. 

Бондару Віталію Васильовичу. 

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



Вирішили:( Рішення №1653) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 27, гр. 

Гусаківському Володимиру Михайловичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1654) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0839 га для будівництва та 

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

вул. Гагаріна, 44, гр. Базилевській Людмилі Миколаївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1655) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 

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

вул. Ясна, 36, гр. Щербюку Андрію Павловичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1656) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0890 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Гонтаруку Василю 

Івановичу. 

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



Вирішили:( Рішення № 1657) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  – 2 

  

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1951 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Кравчук Лідії Степанівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1658) 

Результати голосування:  За – 15  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0956 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Цісару Олександру 

Захаровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1659) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1042 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Процюк Марії 

Андріївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1660) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3400 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Романюк Ганні 

Петрівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1661) 

 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4400 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Пасєці Марії 

Порфиріївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1662) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –2   

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1243 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Дармограю Василю 

Григоровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1663) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0893 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Ковальській Наталії 

Пантелеймонівні. 

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

Вирішили:( Рішення  не прийнято) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1633 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Нетечі Тетяні Миколаївні. 

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

Вирішили:( Рішення  не прийнято) 

 



Результати голосування:  За – 11 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  4 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1347 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, Ковальському Олександру 

Івановичу. 

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

Вирішили:( Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 7 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  7 

        Не голосували  –  3 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2660 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Нівінгловській Ларисі 

Пантелеймонівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1664) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1686 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, гр. Процюку 

Володимиру Дмитровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1665) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0140 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Голуб Оксані 

Миколаївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1666) 

 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1433 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Бондар Надії 

Федорівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1667) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 2  

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0572 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Семещуку Федору 

Анатолійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1668) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану території щодо 

зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0700 га для 

ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

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

вул. Чайковського, гр. Дячуку Володимиру Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення № 1669) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

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. Шкільна, 25, гр. Костюку Оресту 

Дмитровичу. 



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

Вирішили:( Рішення №1670) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
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 с. Затишшя, вул. Зелена, 52, гр. Загородній 

Людмилі Корніївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1671) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
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. Старотаразька, 21, гр. Пасєці 

Марії Порфиріївні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1672) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2  

 

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. Старотаразька, 17, гр. Романюк 

Ганні Петрівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1673) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 



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. Чайковського, 55, гр. 

Недзельському Василю Афанасійовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1674) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

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. Шкільна, 19, гр. Мицик Надії 

Макарівні. 

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

Вирішили:( Рішення № 1675) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 23, гр. Сімчуку Петру 

Семеновичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1676) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти – 0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3  
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. Шевченка, 14, гр. Боболінському 

Юрію Федоровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1677) 

 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

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. Шалівка, 3, гр. Сафроновій 

Наталії Георгіївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1678) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

  
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. І.Франка, 26, гр. Тріщуку Роману 

Олександровичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1679) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 
Слухали: Про затвердження детального плану території по зміні цільового 

призначення земельної ділянки площею 0,1904 га із земель для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Березина в м. Почаїв Тернопільської області під 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд гр. Карел Наталії Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1680) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,5100 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Загородній Людмилі Корніївні. 

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



Вирішили:( Рішення №1681) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,3339 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Мицик Надії Макарівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1682) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0511 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського, гр. Мірецькій Любові Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1683) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1824 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Вейку Андрію Миколайовичу. 

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

Вирішили:( Рішення №1684) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  2 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок площею 0,0671 га та 0,1043 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. Сафроновій Наталії 

Георгіївні. 

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

Вирішили:( Рішення №1685) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 



 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0156 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Боцюк Ользі Іллівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1686) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0473 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, гр. Онук Лідії Василівні. 

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

Вирішили:( Рішення №1687) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1002 га для ведення індивідуального садівництва в м. 

Почаїв, вул. Шкільна, гр. Мицик Надії Макарівні. 

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

Вирішили:( Рішення  не прийнято) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  3 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

 

    Секретар міської ради                                                      В.Я. УЙВАН 

 

 

 

 


