
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК ДРУГОЇ  СЕСІЇ 

 

 

12. 04. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок  другу  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 20 

                                                                                             Відсутні на сесії : 6                                          

                                                                                            (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 
- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- начальник   юридичного   відділу    Почаївської    міської     ради –  

Новаковська І.Ю. 

- спеціаліст    юридичного   відділу    Почаївської    міської     ради –  

Бондар Г.В.  

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Онук В.В. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Олейнік М.Г. 

- працівник СБУ – Кушнір В.І. 

 

 

Засідання сорок другої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

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

 



Почаївський  міський   голова  Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про   проведення   сорок  другої сесії   Почаївської   міської  ради.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1.  

     1.  
1.  

 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

2018 рік. 

 

   

   1786 

 

1.  

     2.  
2.  

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

  1787 

 

2.  

     3. 
3.  

Про затвердження звіту про виконання Програми  

«Впровадження та застосування енергоефективних та 

енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської 

МОТГ на 2017 – 2019 р. р.»  за  2018 рік. 

  

  1788 

 

3.  

     4. 
4.  

Про затвердження звіту про виконання Програми  «Розвиток 

земельних відносин та раціональне використання земельних 

ресурсів на території Почаївської МОТГ  на  2017 – 2019 р. р.» 

за  2018 рік. 

 

  1789 

   

 

4.  

     5. 
5.  

 

Про  делегування  повноважень  щодо  проведення  атестації. 

 

 

  1790 

 

 

5.  

     6. 
6.  

 

Про дозвіл на безоплатну передачу науково-популярних 

нарисів з історії Почаєва «Світочі Почаєва». 

 

 

  

 1791 

 

6.  

     7. 
7.  

 
Про затвердження рішення виконавчого комітету Почаївської 

міської ради № 59 від 01.04.2019р. 

 

 

  

1792 

 

7.  

     8. 
8.  

Про  завершення приватизації об’єкта малої приватизації за 

адресою:  Тернопільська область,  м. Почаїв, вул. Банкова,3. 

 

 

1793 

 

8.  

     9. 
9.  

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету Почаївської 

міської ради від 22.03.2019р. № 33. 

 

 

  

1794 

 



 

9.  

   10. 
10.  

 

Про надання дозволу на приватизацію квартири №16 у 

житловому будинку, що розташований за адресою 

вул.М.Рожко,4, м.Почаїв Паляниці Людмилі Миколаївні.  

 

  

1795 

 

10.  
  11. 

11.  

 

Про затвердження додатку № 8 до Статуту Почаївського 

комбінату комунальних підприємств. 

 

 

  

1796 

 

 

11.  
   12. 

12.  

 

Про розгляд претензії Шаховала П.В. 

  

1797 

   

   13.  

Про дострокове розірвання договору оренди нерухомого 

майна від 01.12.2016р. 

Рішення 

не 

прийняте 

   

   14. 

Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи  

«Публічна бібліотека» Почаївської міської ради 

Тернопільської області. 

 

1798 

   

   15. 

    

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Почаївської міської ради на 2019 рік, 

затвердженого рішенням Почаївської міської ради №1632 від 

21 грудня 2018 року. 

 

1799 

   

   16. 

Про затвердження плану – графіку проведення пленарних 

засідань чергових сесій Почаївської міської ради на 2019 рік. 

1800 

   

   17. 

Про звернення депутатів Почаївської міської ради до 

Тернопільської обласної ради та Тернопльської ОДА. 

1801 

 

 

  18. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, 

гр. Воздецькому Петрові Юзиковичу. 

 

 

 

 1802 

 

 

   19. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1050 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, 

гр. Герасимюку Андрію Володимировичу. 

 

 

 1803 

 

 

  20. 

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. Комарин, вул. Польова, 27, гр. Мельнику 

Станіславу Миколайовичу. 

 

 

 1804 



    

   21. 
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, Мельнику 

Станіславу Миколайовичу. 

 

 

  1805 

 

 

    22. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,3838 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарин, гр. Фарині Ганні Олексіївні. 

 

 

 

 

  1806 

 

 

   23. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в с. Старий Тараж на 

території Почаївської міської ОТГ гр. Фесюку Сергію 

Івановичу. 

 

 

 1807 

 

 

  24. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 

33, гр. Басок Ліані Іванівні. 

 

 

 

 1808 

 

 

  25. 

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, 40,  гр. Валігурі   Аполінарію  Миколайовичу. 

 

 

 

 1809 

 

 

  26. 

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, 27, 

гр. Казіній Олімпіаді Андріївні. 

 

 

 1810 

 

 

  27. 

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. Гагаріна, 

14а, гр. Ковальчук Галині Ярославівні. 

. 

 

 

 

 1811 



 

 

 

  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 м. Почаїв, вул. Бригадна, 

27, гр. Колеснику Дмитру Миколайовичу. 

 

 

 1812 

 

 

 

  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. Галицька, 8, 

гр. Кривіцькій Ганні Дмитрівні та Кривіцькій Тетяні 

Олександрівні. 

 

 

 

 

  1813 

 

 

 

  30. 

Про надання дозволу на виготовлення 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. Південна, 2, 

гр. Ярмусь Наталії Василівні. 

 

 

 

 

  1814 

 

 

 

  31. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1400 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Старотаразька, гр. Валігурі Аполінарію Миколайовичу. 

 

 

 

 

  1815 

 

 

 

  32. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0936 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд щодо передачі земельної 

ділянки в оренду в м. Почаїв, вул. Наливайка, 16, гр. Костюк 

Інні Миколаївні. 

 

 

 

 1816 

 

 

  33. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0373 

га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Бончуку Миколі 

Миколайовичу. 

 

 

 1817 

  

    34. 
 

Про зарахування земельної ділянки.  

 

 

 1818 



 

 

  35. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5818 

га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Затишшя, вул. Зелена, гр. Казіній Олімпіаді Андріївні. 

 

 

1819 

 

 

  36. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0603 

га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Затишшя, вул. Зелена, гр. Крамарук Наталії Олександрівні. 

 

1820 

 

 

  37. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0488 

га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Кременецька, гр. Коржу Кирилу Васильовичу. 

 

 

1821 

 

 

  38. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 

га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. 

Королю Олександру Олексійовичу. 

 

 

1822 

 

 

  39. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0070 га 

для   будівництва   та    обслуговування    будівель   торгівлі в 

м. Почаїв, вул. Шевченка, 21А, гр. Логойді Ігорю 

Васильовичу. 

 

 

1823 

 

 

  40. 

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. Козацька, 40, гр. Антонюк Олені 

Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні у спільну сумісну 

власність. 

 

 

 

1824 

 

 

 

   41. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із зміною меж та конфігурації земельної 

ділянки площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмаю Миколі Петровичу. 

 

 

1825 

 

 

 

  42. 

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. Марка Вовчка, 45, гр. Голубу Віктору 

Михайловичу. 

 

 

1826 



 

 

 

  43. 

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. Сонячна, 40, гр. Огненко Марії 

Георгіївні. 

 

 

 

1827 

 

 

  44. 

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. Липова, 68, гр. Пуренку Михайлу 

Петровичу. 

 

 

 

1828 

 

 

  45. 

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. Б.Хмельницького, 19а, гр. Чавві 

Віктору Трохимовичу. 

 

 

 

 

1829 

 

 

   

   46. 

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, 6а, гр. Юшко Надії 

Петрівні. 

 

 

 

 

1830 

 

 

  47. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1100 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, гр. Юшко Надії Петрівні. 

 

 

 

1831 

 

 

  48. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1150 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Чайковського, гр. Антонюк Олені Володимирівні. 

 

 

1832 

 

 

  49. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0467 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Молодіжна, гр. Костюк Ользі Олександрівні. 

 

 

 

1833 



 

  50. 
Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1150 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Чайковського, гр. Степанюк Надії Павлівні. 

 

 

1834 

 

 

  51. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1904 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Березина, 13в, гр. Карел Наталії Василівні. 

 

 

1835 

 

 

  52. 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0785 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, гр. Чикун Марії Петрівні. 

 

 

 

1836 

 

 

  53. 

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. 

 

 

 

1837 

 

   

  54. 

Про затвердження детального плану території земельної 

ділянки площею 0,0956 га для реконструкції нежитлової 

будівлі під заклад торгівлі по вул. Лосятинська, 14а в м. 

Почаїв Кременецького району Тернопільської області. 

 

 

1838 

 

  55. 

Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ 14 від 24.12.2015р. 

 

1839 

 

  

  56. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,5102 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (для 

обслуговування адміністративних приміщень) та передачу в 

оренду терміном на 49 років в м. Почаїв, вул. Плетянка, 

30В,ПАТ “Кременецьгаз”. 

 

 

1840 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 



Слухали:  Про затвердження звіту про виконання    міського    бюджету   за 

2018 рік. 

Інформує: Боцюк О.І.- начальник фінансового відділу. 

Вирішили:(Рішення №  1786) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

Інформує: Боцюк О.І.- начальник фінансового відділу. 

Вирішили:(Рішення №1787) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про затвердження звіту про виконання Програми  «Впровадження та 

застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти 

Почаївської МОТГ на 2017 – 2019 р. р.» за 2018 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №1788) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали:  Про затвердження звіту про виконання Програми  «Розвиток 

земельних відносин та раціональне використання земельних ресурсів на 

території Почаївської МОТГ на 2017 – 2019 р. р.» за 2018 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №1789) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали:  Про делегування повноважень щодо проведення атестації. 

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

Вирішили:(Рішення №1790) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

 



Слухали:  Про дозвіл на безоплатну передачу науково-популярних нарисів з 

історії Почаєва «Світочі Почаєва». 

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

Вирішили:(Рішення №1791) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про затвердження рішення виконавчого комітету Почаївської 

міської ради № 59 від 01.04.2019р. 

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

Вирішили:(Рішення №1792) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про  завершення приватизації об’єкта малої приватизації за 

адресою: Тернопільська область, м.Почаїв, вул.Банкова,3. 

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

Вирішили:(Рішення №1793) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали: Про затвердження рішення виконавчого комітету Почаївської міської 

ради від 22.03.2019р. № 33.  

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

Вирішили:(Рішення №1794) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на приватизацію квартири №16 у житловому 

будинку, що розташований за адресою вул.М.Рожко,4, м.Почаїв Паляниці 

Людмилі Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1795) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 



 

Слухали:  Про затвердження додатку № 8 до Статуту Почаївського комбінату 

комунальних підприємств. 

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

                    Депутат Почаївської міської ради Ковальчук Віктор Іванович   

                    оголосив про конфлікт інтересів. (Заява додається). 

Вирішили:(Рішення №1796) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про розгляд претензії Шаховала П.В. 

Інформує: Новаковська І.Ю.-начальник   юридичного   відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1797) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна від 

01.12.2016р. 

Інформує: Новаковська І.Ю.-начальник   юридичного   відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення  не прийняте) 

Результати голосування:  За – 2 

                                                Проти –  9 

                                                Утримались –  5 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи  

«Публічна бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області. 

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

Вирішили:(Рішення №1798) 

Результати голосування:  За – 15  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Почаївської міської ради на 2019 рік, затвердженого 

рішенням Почаївської міської ради №1632 від 21 грудня 2018 року. 

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

Вирішили:(Рішення №1799) 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про затвердження плану – графіку проведення пленарних засідань 

чергових сесій Почаївської міської ради на 2019 рік. 

Інформує: Уйван В.Я. – секретар міської ради. 

Вирішили:(Рішення №1800) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про звернення депутатів Почаївської міської ради до Тернопільської 

обласної ради та Тернопльської ОДА. 

Інформує: Паляниця Т.М. -  депутат Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення №1801) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарин, вул. Польова, гр. Воздецькому Петрові Юзиковичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1802) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1050 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарин, вул. Польова, гр. Герасимюку Андрію Володимировичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1803) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 7 



 

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. Комарин, вул. Польова, 27, гр. Мельнику 

Станіславу Миколайовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1804) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, Мельнику Станіславу Миколайовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1805) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,3838 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарин, гр. Фарині Ганні Олексіївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1806) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Старий Тараж на 

території Почаївської міської ОТГ гр. Фесюку Сергію Івановичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 



Вирішили:(Рішення №1807) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 33, гр. 

Басок Ліані Іванівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1808) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

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, 40, 

гр. Валігурі Аполінарію  Миколайовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1809) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

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, 27, гр. 

Казіній Олімпіаді Андріївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1810) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 



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. Гагаріна, 14а, гр. 

Ковальчук Галині Ярославівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1811) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

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. Бригадна, 27, гр. 

Колеснику Дмитру Миколайовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1812) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

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. Галицька, 8, гр. 

Кривіцькій Ганні Дмитрівні та Кривіцькій Тетяні Олександрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1813) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення 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. Південна, 2, гр. 

Ярмусь Наталії Василівні. 



Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1814) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1400 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Валігурі Аполінарію 

Миколайовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1815) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0936 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд щодо передачі земельної ділянки в 

оренду в м. Почаїв, вул. Наливайка, 16, гр. Костюк Інні Миколаївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1816) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0373 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. 

Бончуку Миколі Миколайовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1817) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 



 

Слухали:  Про зарахування земельної ділянки.  

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1818) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,5818 га для ведення 

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

Олімпіаді Андріївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1819) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0603 га для ведення 

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

Наталії Олександрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1820) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0488 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Коржу Кирилу 

Васильовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1821) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 



Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Королю Олександру Олексійовичу. 

Інформує:  Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1822) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0070 га для   будівництва   та    обслуговування    

будівель   торгівлі в м. Почаїв, вул. Шевченка, 21А, гр. Логойді Ігорю 

Васильовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1823) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

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. Козацька, 40, гр. Антонюк 

Олені Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні у спільну сумісну власність. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1824) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

зміною меж та конфігурації земельної ділянки площею 0,0350 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмаю Миколі Петровичу.   

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 



Вирішили:(Рішення №1825) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

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. Марка Вовчка, 45, гр. Голубу 

Віктору Михайловичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1826) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

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. Сонячна, 40, гр. Огненко 

Марії Георгіївні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1827) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

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. Липова, 68, гр. Пуренку 

Михайлу Петровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1828) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 



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. Б. Хмельницького, 19а, гр. 

Чавві Віктору Трохимовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1829) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

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, 6а, гр. Юшко 

Надії  Петрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1830) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1100 га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Юшко Надії Петрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1831) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1150 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Антонюк Олені 

Володимирівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 



Вирішили:(Рішення №1832) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  7 

 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0467 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна, гр. Костюк Ользі 

Олександрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1833) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1150 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Степанюк Надії 

Павлівні. 

Інформує:  

Вирішили:(Рішення №1834) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

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

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Березина, 13в, гр. Карел  Наталії  Василівні. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1835) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

Слухали:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, гр. Чикун Марії Петрівні. 



Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1836) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

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: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1837) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  5 

Слухали:  Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0956 га для реконструкції нежитлової будівлі під заклад торгівлі по 

вул. Лосятинська, 14а в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської 

області. 

Інформує: Олейнік М.Г.- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1838) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  6 

Слухали:  Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 14 

від 24.12.2015р. 

Інформує: Новаковська І.Ю. - начальник   юридичного   відділу    Почаївської    

міської     ради. 

Вирішили:(Рішення №1839) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,5102 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для обслуговування адміністративних приміщень) та 

передачу в оренду терміном на 49 років в м. Почаїв, вул. Плетянка, 30В,ПАТ 

“Кременецьгаз”. 

Інформує: Новаковська І.Ю. - начальник   юридичного   відділу    Почаївської    

міської     ради. 



 

 

Вирішили:(Рішення №1840) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

    Секретар міської ради                                                      В.Я. УЙВАН 


