
 ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК  ТРЕТЬОЇ  СЕСІЇ 

 

 

28. 05. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок  третю  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 23 

                                                                                             Відсутні на сесії : 3                                          

                                                                                            (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 
- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради – Лівар Н.М. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- начальник загального відділу Почаївської міської ради – Прокопчук Д.Г. 

- спеціаліст    юридичного   відділу    Почаївської    міської     ради –  

Бондар Г.В.  

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Онук В.В. 

- працівник СБУ – Кушнір В.І. 

- директор  Почаївського БДТ – Загоруйко Л.В. 

- директор Почаївської музичної школи – Смачило С.Д. 

- начальник відділу освіти Почаївської міської ради – Петровський О.Н. 

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

 

 

 
 



Засідання сорок  третьої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 15 хв., а   закінчилося  о 12 год. 05 хв. 

 

Почаївський  міський   голова  Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про   проведення   сорок   третьої  сесії   Почаївської   міської  ради.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  

     1.  
1.  

 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету. 

 

   

   1841 

 

1.  

     2.  
2.  

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

  1842 

 

 
     3. 

3.  

 

Про надання дозволу на укладення договору оренди частини 

нежитлового приміщення по вул. Банкова,1А, м. Почаїв. 

  

  1843 

 

2.  

     4. 
4.  

 

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 . 

 

   

   

  1844 

 

3.  

     5. 
5.  

 

Про  передачу проектної документації. 

 

  1845 

 

 

4.  

     6. 
6.  

 

Про дозвіл на безоплатну передачу науково-популярних 

нарисів з історії Почаєва «Світочі Почаєва». 

 

  

  1846 

 

5.  

     7. 
7.  

 
Про  перейменування відділу освіти  Почаївської міської ради 

та затвердження Положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради. 

 

  

  1847 

 

6.  

     8. 
8.  

Про  внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради 

№1618 від 21.12.2018 р. «Про затвердження структури, 

загальної чисельності та штатного розпису  виконавчого органу 

Почаївської міської ради на 2019рік». 

 

 

рішення 

не 

прийня 

те 

 



 

 

   

  9. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 7, 

гр. Ліснічук Любові Юріївні. 

 

  

  

 

1848 

 

 

 

  10. 

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. 

Шкільна, 15, гр. Паляниці Надії Олексіївні. 

 

   

1849 

 

 

  11. 

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. 

Колгоспна, 2, гр. Паляниці Марії Вікторівні. 

 

 

 

 

1850 

 

 

 

 

 12. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1503 га в с. Старий Тараж, 

площею 0,1426 га по вул. Шкільна в с. Старий Тараж та 

площею 0,1519 га по вул. Резніка в с. Старий Тараж, гр. 

Паляниці Надії Олексіївні. 

 

  

   

1851 

 

 

   13. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,9240 га по вул. Шевченка 

в с. Комарин та площею 1,0760 га в с. Комарин, гр. Сіморі 

Варварі Миколаївні. 

 

 

  

1852 

     

 

    14. 

Про надання ТОВ «Бриківське» на виготовлення технічної  

документації  із землеустрою щодо встановлення  меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними 

дорогами для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Почаївської МОТГ та подальшої 

передачі в оренду. 

 

 

1853 



 

 

   15. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,6500 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Баю Петру Івановичу. 

 

 

  

  1854 

 

 

 

  16. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,6500 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Білорус Ларисі 

Борисівні. 

 

 

  

1855 

 

 

  17. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних 

кадастрових гектарах, гр. Паляниці Зінаїді Андріївні. 

 

 

1856 

 

 

 

 18. 

Про надання дозволу  на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 

в умовних кадастрових гектарах, гр. Колесніку Юрію 

Пилиповичу 

 

 

  

  1857 

 

 

   19. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних 

кадастрових гектарах, гр. Сіморі Олександру Олексійовичу. 

 

  

1858 

 

 

  20. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних 

кадастрових гектарах гр. Сіморі Раїсі Іллівні. 

 

 

1859 

 

 

  21. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,1200 га    для    ведення    індивідуального    садівництва      в  

с. Комарин, гр. Левандовському Івану Леонідовичу. 

 

 

  

  1860 



 

  22. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою 

щодо    відведення у власність земельної ділянки площею 

0,1109 га для ведення особистого селянського господарства    в  

с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, гр. Паляниці Марії 

Вікторівні. 

 

  

1861 

 

 

  23. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,1511 га для ведення   особистого селянського господарства в 

с. Старий Тараж гр. Шилюку Віктору Васильовичу. 

 

 

1862 

 

  24. 
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,7212 га для ведення особистого селянського господарства   в 

с. Старий Тараж, вул. Резніка, гр. Шилюку Віктору 

Васильовичу. 

 

 

  

  1863 

 

  25. 
Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території площею 0,1873 га під будівництво 

індивідуального житлового будинку в с. Комарин, вул. 

Польова. 

 

  

1864 

 

  26. 
Про надання дозволу на розроблення детального плану 

забудови території площею 0,1050 га під будівництво 

індивідуального житлового будинку в с. Комарин, вул. 

Польова. 

 

1865 

 

 

 

  27. 

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. Зарічна, 154, гр. Демку Зіновію 

Теодоровичу. 

 

  

  1866 

 

 

  28. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 12, гр. Муравській 

Надії Михайлівні. 

 

  

1867 

 

 

  29. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 35, гр. Сімчук Ользі 

Петрівні. 

 

 

 

1868 



 

 

 

 30. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2189 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 37, гр. Сімчуку 

Ростиславу Васильовичу. 

 

 

  

  1869 

 

 31. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3212 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. 

Білорусу Миколі Петровичу. 

 

 

 1870 

 

 

 

32. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0997 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж гр. 

Тімотіній Зінаїді Єфремівні. 

 

 

 1871 

 

 

 33. 

 

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. Фабрична, 13, 

гр. Голуб Юлії Михайлівні. 

 

 

  

   

1872 

 

 

 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. Гоголя, 1,  

гр. Дубинчуку Василю Миколайовичу. 

 

 

  

1873 

 

 

 

 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. Лісова, 15а, 

гр. Дубинчук Тетяні Володимирівні. 

 

 

 

1874 

 

 

 

36. 

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. Вишнева, 

28в, гр. Лукашевич Оксані Миколаївні. 

 

 

  

  1875 



 

 

 

  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. Кременецька, 

86а, гр. Філозоф Людмилі Федорівні. 

 

  

1876 

 

 

 

 

 38. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського   господарства     площею 0,0036 га та 0,0062 га в 

м. Почаїв, вул. Семена Жука, гр. Петровській Зої Михайлівні. 

 

 

1877 

 

 

 

  39. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,8000 в умовних 

кадастрових гектарах гр. Семенюк Зої Борисівні. 

 

  

 1878  

 

 

 40. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,0353 га для ведення   особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Голуб Юлії Михайлівні. 

 

 1879 

 

 

 

   41. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо    відведення у власність земельної ділянки площею 

0,1320 га для ведення особистого   селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Юридика, гр. Ковчинському Давиду 

Вікторовичу 

 

 

1880 

 

 

  42. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,0577 га для ведення  особистого селянського господарства в 

с. Затишшя, вул. Зелена гр. Плетюку Павлу Михайловичу. 

 

 

  

  1881 

 

 

  43. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,0236 га для ведення особистого селянського  господарства в 

м. Почаїв, вул. Макаренка, гр. Романюк Тетяні Іванівні. 

 

 1882 

 

 

 

44. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,1654 га для ведення особистого селянського господарства   в 

м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Шилінській Ользі 

Феодосіївні. 

 

 

1883 



 

45. 

 

Про зарахування земельної ділянки. 

 

 

 1884 

   

 

 

 

46. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо   відведення  у власність земельної ділянки площею 

0,8445 га для ведення особистого селянського господарства  в 

м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Філозоф Людмилі Федорівні. 

 

 

  

1885 

 

 

  47. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою 

щодо відведення у власність земельної   ділянки площею  

0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 

гр. Бондару Олексію Васильовичу. 

 

1886 

 

 

 48. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою 

щодо  відведення   у власність земельної ділянки площею 

0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 

гр. Грицю Василю Вікторовичу. 

 

 

 1887 

   

 

 

  49. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0752 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 12, гр. Костюк Анісії 

Фадіївні. 

 

  

1888 

 

 

50. 

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, 4, гр. Кравчук Лідії 

Степанівні. 

 

1889 

 

 

  51. 

Про затвердження проекту 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. 

 

 1890 

   

    

 

 52. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1582 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Плетянка, гр. Грішину Руслану Вікторовичу. 

 

  

1891 

 

 

53. 

Про затвердження проекту 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. 

 

 

1892 



 

 

 

54. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0714 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шкільна, гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу. 

 

  

  1893 

 

 

 

55. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0220 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, гр. Сіморі Олександру Петровичу.  

 

  

 1894 

 

 

56. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1216 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Трофимлюк Ганні Василівні. 

 

 

1895 

 

 

57. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв, гр. Баю Івану 

Михайловичу. 

 

  

  1896 

 

 

 

58. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,3429 га із 

земель для будівництва та обслуговання будівель торгівлі в 

землі для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15В, 

Почаївській Духовній семінарії. 

 

  

  1897 

 

 

  59. 

Про затвердження проекту 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 у м. Почаїв, гр. Симоненку 

Вячеславу Сергійовичу. 

 

 

   1898 

 

 

  60. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв гр. Стельмащуку 

Валерію Івановичу. 

 

 

  

  1899 



 

 

 

61. 

 

Про затвердження проекту 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 у м. Почаїв гр. Тлучкевич 

Ганні Петрівні. 

 

  

1900 

 

 

 

62. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0782 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв гр. Чижу Сергію 

Васильовичу. 

 

1901 

 

 

 

 63. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0781 га із 

земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Почаїв гр. Щіпській 

Оксані Тимофіївні. 

 

  

  1902 

 

 

 

64. 

Про затвердження детального плану території по зміні 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0650 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства під землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Плетянка в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської 

області гр. Голоті Юрію Володимировичу. 

 

  

1903 

 

 

 

 

65. 

Про затвердження детального плану території по зміні 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,1000 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Старотаразька в м. Почаїв Кременецького району 

Тернопільської області гр. Тивонюку Борису Анатолійовичу. 

 

 

 

 

1904 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Бойку 

Анатолію Васильовичу. 

 

 

  

  1905 



 

 

67. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. 

Вараниці Ірині Миколаївні. 

 

 

  

1906 

 

 

  68. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність   земельної ділянки площею 0,0075 га для 

будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Наливайка, гр. Кушельник Валентині Анатоліївні. 

 

 

1907 

 

  69. 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. 

Онишків Оксані Миронівні. 

 

 

  

  1908 

 

 

 

  70. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. 

Подільчик Вірі Михайлівні. 

 

 

 1909 

 

 

 

  71. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність   земельної ділянки площею 0,0075 га для 

будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Наливайка, гр. Соболевській Ользі Миколаївні. 

 

 

1910 

 

  72. 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність   земельної ділянки площею 0,0075 га для 

будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Наливайка, гр. Формазюку Івану Петровичу. 

 

 

  

  1911 

 

 

   73. 

Про внесення змін в рішення Почаївської міської ради № 1544 

від 19.10.2018 р. гр. Юшко Олені Юріївні. 

 

 1912 

 

 

 

 74. 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0956 га для реконструкції нежитлової будівлі 

по зміні цільового призначення земельної ділянки щодо 

передачі в оренду терміном на 49 років в м.Почаїв по 

вул.Лосятинська,14а. 

 

 

  1913 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 



                                                 Утримались –  1 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету. 

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

Вирішили:(Рішення №1841) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  – 1  

 

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

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

ради.  

Вирішили:(Рішення №1842) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди частини 

нежитлового приміщення по вул. Банкова,1А, м. Почаїв.  

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

Вирішили:(Рішення №1843) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

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: Максимчук С.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:(Рішення №1844) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

Слухали:  Про  передачу проектної документації. 

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

Вирішили:(Рішення №1845) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  2 



 

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

історії Почаєва «Світочі Почаєва». 

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

Вирішили:(Рішення №1846 ) 

Результати голосування:  За –21  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали:  Про  перейменування відділу освіти  Почаївської міської ради та 

затвердження Положення про відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 

міської ради. 

Інформує: Петровський О.Н. – начальник відділу освіти Почаївської міської 

ради. 

Вирішили:(Рішення №1847) 

Результати голосування:  За – 23 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  1 

 

Слухали:  Про  внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради №1618 

від 21.12.2018 р. «Про затвердження структури, загальної чисельності та 

штатного розпису  виконавчого органу Почаївської міської ради на 2019рік». 

Інформує: Бойко В.С. – міський голова. 

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 9 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  12 

        Не голосували  –  2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку,   господарських    будівель   і    споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 7, 

гр. Ліснічук Любові Юріївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1848) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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. Шкільна, 15, 

гр. Паляниці Надії Олексіївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1849) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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. Колгоспна, 2, 

гр. Паляниці Марії Вікторівні. 

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

Депутат Почаївської міської ради  Паляниця Т.М. оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:(Рішення №1850) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4  

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1503 га в с. Старий Тараж, площею 0,1426 га по вул. Шкільна в с. Старий 

Тараж та площею 0,1519 га по вул. Резніка в с. Старий Тараж, гр. Паляниці 

Надії Олексіївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1851) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,9240 га по вул. Шевченка в с. Комарин та площею 1,0760 га в с. Комарин, гр. 

Сіморі Варварі Миколаївні. 



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

Вирішили:(Рішення №1852) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про надання ТОВ «Бриківське» на виготовлення технічної  

документації  із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) під проектними дорогами для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської МОТГ та 

подальшої передачі в оренду. 

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

Вирішили:(Рішення №1853) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 1,6500 в умовних кадастрових гектарах для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Баю Петру Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1854) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 1,6500 в умовних кадастрових гектарах для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Білорус Ларисі Борисівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1855) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах, гр. Паляниці Зінаїді Андріївні. 



 

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

Депутат Почаївської міської ради  Паляниця Т.М. оголосив про конфлікт 

інтересів.  

Вирішили:(Рішення №1856) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах, гр. Колесніку Юрію 

Пилиповичу 

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

Вирішили:(Рішення №1857) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах, гр. Сіморі Олександру 

Олексійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1858) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах гр. Сіморі Раїсі Іллівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1859) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 



 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо    

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га    для    ведення    

індивідуального    садівництва      в  с. Комарин, гр. Левандовському Івану 

Леонідовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1860) 

Результати голосування:  За –20  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо    

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1109 га для ведення 

особистого   селянського господарства    в   с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 

гр. Паляниці Марії Вікторівні. 

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

Депутат Почаївської міської ради  Паляниця Т.М. оголосив про конфлікт 

інтересів.  

Вирішили:(Рішення №1861) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,1511 га для ведення   

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж гр. Шилюку Віктору 

Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1862) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,7212 га для ведення 

особистого    селянського     господарства   в с. Старий Тараж,   вул. Резніка, гр. 

Шилюку Віктору Васильовичу. 

Інформує:  

Вирішили:(Рішення №1863) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території площею 0,1873 га під будівництво індивідуального житлового 

будинку в с. Комарин, вул. Польова. 

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

Вирішили:(Рішення №1864) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території площею 0,1050 га під будівництво індивідуального житлового 

будинку в с. Комарин, вул. Польова. 

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

Вирішили:(Рішення №1865) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 154, гр. Демку 

Зіновію Теодоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1866) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4  

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

гр. Муравській Надії Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1867) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 35, гр. 

Сімчук Ользі Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 1868) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,2189 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 37, гр. 

Сімчуку Ростиславу Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1869) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3212 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. Білорусу Миколі Петровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1870) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0997 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Тараж гр. Тімотіній Зінаїді Єфремівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1871) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 



 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Фабрична, 13, гр. Голуб Юлії Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1872) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Гоголя, 1,  гр. Дубинчуку Василю Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1873) 

Результати голосування:  За –20  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4  

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

15а, гр. Дубинчук Тетяні Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1874) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

Вишнева, 28в, гр. Лукашевич Оксані Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1875) 



Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання  дозволу  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 86а, 

гр. Філозоф Людмилі Федорівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1876) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського   господарства     площею 

0,0036 га та 0,0062 га в м. Почаїв, вул. Семена Жука, гр. Петровській Зої 

Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1877) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею 1,8000 в умовних кадастрових гектарах гр. Семенюк Зої Борисівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1878) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  6 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,0353 га для ведення   

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Голуб 

Юлії Михайлівні. 

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



Вирішили:(Рішення №1879) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо    

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1320 га для ведення 

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

Ковчинському Давиду Вікторовичу 

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

Вирішили:(Рішення №1880) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,0577 га для ведення  

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

Павлу Михайловичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1881) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,0236 га для ведення 

особистого селянського  господарства в м. Почаїв, вул. Макаренка, гр. Романюк 

Тетяні Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1882) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  9 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,1654 га для ведення 

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

гр. Шилінській Ользі Феодосіївні.  

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

Вирішили:(Рішення №1883) 



Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про зарахування земельної ділянки. 

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

Вирішили:(Рішення №1884) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо   

відведення  у власність земельної ділянки площею 0,8445 га для ведення 

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

Філозоф Людмилі Федорівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1885) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо 

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

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Бондару Олексію Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1886) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо  

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

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Грицю Василю Вікторовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1887) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                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 0,0752 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 12, гр. Костюк 

Анісії Фадіївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1888) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  4 

 

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, 4, гр. Кравчук Лідії 

Степанівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1889) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту 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 №1890) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1582 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Грішину Руслану 

Вікторовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1891) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 



 

Слухали:  Про затвердження проекту 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 №1892) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0714 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Лотоцькому 

Володимиру Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1893) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0220 га для ведення особистого 

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

Олександру Петровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1894) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1216 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Трофимлюк Ганні 

Василівні. 

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

Депутат Почаївської міської ради  Трофимлюк Георгій Борисович оголосив про 

конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення №1895) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 



 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,   господарських   будівель   і  споруд у 

м. Почаїв, гр. Баю Івану Михайловичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1896) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,3429 га із земель для 

будівництва та обслуговання будівель торгівлі в землі для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. Почаїв, 

вул. Шевченка, 15В, Почаївській Духовній семінарії. 

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

Вирішили:(Рішення №1897) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про затвердження проекту 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 у 

м. Почаїв, гр. Симоненку Вячеславу Сергійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1898) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0784 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,    господарських    будівель   і споруд у 

м. Почаїв гр. Стельмащуку Валерію Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1899) 



Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  3 

Слухали:  Про затвердження проекту 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 у 

м. Почаїв гр. Тлучкевич Ганні Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1900) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3  

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0782 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,    господарських   будівель   і споруд у 

м. Почаїв гр. Чижу Сергію Васильовичу. 

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

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

Вирішили:(Рішення №1901) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0781 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування   житлового    будинку,    господарських    будівель і споруд у 

м. Почаїв гр. Щіпській Оксані Тимофіївні.  

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

Вирішили:(Рішення №1902) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

Слухали:  Про затвердження детального плану території по зміні цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0650 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства під землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Плетянка в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області гр. Голоті 

Юрію Володимировичу. 



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

Вирішили:(Рішення №1903) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження детального плану території по зміні цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,1000 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Старотаразька    в     м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області 

гр. Тивонюку Борису Анатолійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1904) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5  

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва індивідуального 

гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Бойку Анатолію Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №1905) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва індивідуального 

гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Вараниці Ірині Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1906) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  5 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність   земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Кушельник Валентині 

Анатоліївні. 



 

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

Вирішили:(Рішення №1907) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва індивідуального 

гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Онишків Оксані Миронівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1908) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва індивідуального 

гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Подільчик Вірі Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №1909) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –0   

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність   земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Соболевській Ользі 

Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1910) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –  4 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність   земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Соболевській Ользі 

Миколаївні. 

 



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

Вирішили:(Рішення №1911) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  4 

Слухали:  Про внесення змін в рішення Почаївської міської ради № 1544 від 

19.10.2018 р. гр. Юшко Олені Юріївні. 

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

Вирішили:(Рішення №1912) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  –  5 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0956 га для реконструкції нежитлової 

будівлі по зміні цільового призначення земельної ділянки щодо передачі в 

оренду терміном на 49 років в м.Почаїв по вул.Лосятинська,14а. 

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

Вирішили:(Рішення №1913) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  –  4 

 

До протоколу  сесії додаються: 

 

- Розпорядження міського голови № 60 від 20 травня 2019 року «Про 

врегулювання конфлікту інтересів начальника юридичного відділу 

міської ради Новаковської  Іванни Юріївної». 

 

- Повідомлення про реальний конфлікт інтересів  начальника 

юридичного відділу міської ради Новаковської  І.Ю.  при погодженні 

проекту рішення  43-ї сесії Почаївської міської ради « Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площами 0,9240 га та 1,0760 га для ведення особистого 

селянського господарства в с.Комарин, гр.Сіморі В.М.». 

 

- Повідомлення депутата Почаївської міської ради Паляниці Т.М.  про 

реальний конфлікт інтересів  щодо розгляду  та прийняття за основу  

проекту рішення «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.Колгоспна,2 гр.Паляниці 

Марії Вікторівні». 

 

- Повідомлення депутата Почаївської міської ради  Паляниці Т.М.  про 

реальний конфлікт інтересів  щодо розгляду  та прийняття за основу  

проекту рішення «Про надання дозволу на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

0,1109 га для ведення особистого селянського господарства у 

с.Старий Тараж вул.Колгоспна гр.Паляниці Марії Вікторівні». 

 

- Повідомлення депутата Почаївської міської ради  Паляниці Т.М.  про 

реальний конфлікт інтересів  щодо розгляду  та прийняття за основу  

проекту рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних 

кадастрових гектарах,    гр.Паляниці Зінаїді Андріївні». 

 

- Повідомлення депутата Почаївської міської ради  Трофимлюка Г.Б. 

про реальний конфлікт інтересів  щодо розгляду  та прийняття за 

основу  проекту рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1216 га за 

кадастровим номером 6123410500:02:001:1747 для ведення особистого 

селянського господарства у м.Почаїв вул.Шевченка гр.Трофимлюк 

Ганні Василівні». 

 

- Повідомлення депутата Почаївської міської ради  Чижа В.В. про 

реальний конфлікт інтересів  щодо розгляду  та прийняття за основу  

проекту рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 

0,0782 га із земель для ведення особистого селянського  господарства 

в землі для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м.Почаїв гр.Чижу Сергію 

Васильовичу». 

  

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

    Секретар міської ради                                                      В.Я. УЙВАН 

 


