
 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

П’ЯТДЕСЯТ  ТРЕТЬОЇ  СЕСІЇ 

 

26. 02. 2020 року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                           зал засідань 

П’ятдесят третю  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкрив   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. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Онук В.В. 

- спеціаліст  земельного    відділу    Почаївської    міської     ради –  

Олейнік М.Г. 

- директор будинку культури – Собчук П.П. 

- спеціаліст юридичного відділу -  Бондар Г.В. 

- працівник СБУ. 

- ФОП – Глух В.П. 

- ФОП –Чорнобай В.В. 

- Директор  КНП  «Почаївська РКЛ» КРР - Кучер Б.Є. з представниками 

трудового колективу. 

- Завідувач  Почаївської  АЗПСМ  м.Почаїв  КНП  «Кременецький 

ЦПМСД»КРР  – Процюк Т.М.   з представниками трудового колективу. 

 

Засідання п’ятдесят  третьої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 15 хв., а   закінчилося  о 13год. 40 хв. 



 

Почаївський міський голова Бойко В.С.  зачитав пропозиції до порядку 

денного 53 – ої сесії  сьомого скликання.   Депутат Почаївської міської ради 

Мостинчук Г.М. внесла пропозицію в зв’язку з присутністю представників 

трудових колективів КНП  «Почаївська РКЛ» КРР і Почаївської  АЗПСМ  

м.Почаїв  КНП  «Кременецький ЦПМСД»КРР їхні питання розглянути 

першочергово. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  

    1.  

1.  

 

 

 Про передачу  в   оренду комунального майна. 

 

   

    2308 

 

    2. 

  

Про продовження дії договору оренди від 01.03.2011 року. 

 

    2309 

 

    3. 

     

  

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

2019 рік. 

 

  

    2310 

 

 

    4. 

    

  

Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік.  

 

    2311 

   

 

     

   5. 

    

  

Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Почаївської  міської 

об’єднаної  територіальної   громади   за   2018-2019 роки. 

 

 

    2312 

  

   

 

    

   6.  

2.  

 

Про затвердження звіту про виконання Програми «Організація 

свят та розвиток культури та мистецтв Почаївської міської 

об’єднаної  територіальної громади   за   2019-2020 роки»  за 

2019 рік» . 

 

 

    2313 

   

 

    7. 

 Про затвердження звіту про виконання Програми допомоги 

дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування 

Почаївської  міської  об’єднаної  територіальної громади на 

2019-2020 роки за 2019 рік. 

 

    2314 

 

 

    8. 

 Про затвердження звіту про виконання Цільової програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської  

об’єднаної  територіальної громади на 2019-2020 роки за 2019 

рік. 

 

    2315 

 

 



 

 

    9. 

 Про затвердження звіту про виконання Програми «Соціальна 

підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської 

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

за 2019 рік. 

 

 

   2316 

 

 

 

   

  10.  

 

Про затвердження звіту про виконання Програми «Розвиток 

фізичної культури і спорту Почаївської міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2019-2020 роки» за 2019 рік. 

 

 

    2317 

 

 

   

   11.  

Про затвердження звіту про виконання програми «Попередження 

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної 

безпеки на території Почаївської міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2018-2019 роки». 

 

   2318 

 

 

  

 

 

   12. 

 

  
Про затвердження звіту про виконання програми щодо 

забезпечення заходів обороноздатності Держави на території 

Почаївської міської  об’єднаної  територіальної громади  на  

2018-2019 роки.  

 

    

  2319 

  

 

   

   13. 

Про затвердження звіту про виконання програми «Розвиток та 

підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, що надають 

первинну медичну допомогу на території Почаївської міської  

об’єднаної  територіальної громади». 

 

   2320 

 

 

   14. 

  

Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку 

туризму у Почаївській  міській  об’єднаній  територіальній 

громаді  на 2018-2019 роки.  

 

 

  2321 

 

 

   15.  

Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки 

державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів Управління Державної казначейської служби 

України у Кременецькому районі Тернопільської області на 

2015-2019 роки . 

 

 

   2322 

 

 

 

   16. 

Про затвердження Програми мобілізації зусиль Почаївської 

міської ради, Кременецького управління Головного управління 

ДПС у Тернопільській області із забезпечення надходжень до 

міського бюджету на 2020-2022 роки. 

 

   2323 

 

 

 

  17. 

 Про затвердження звіту про виконання Програми «Розроблення 

містобудівної документації Почаївської міської об'єднаної 

територіальної громади». 

 

   2324 

 



 

 

  18. 

 Про затвердження Програми «Попередження надзвичайних 

ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки. 

 

 

     2325 

 

  19. 
Про затвердження Програми забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на території Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки. 

 

  

     2326 

 

 

  20. 
 
Про затвердження Програми удосконалення казначейського 

обслуговування коштів місцевих бюджетів на 2020-2024 роки. 

 

  

     2327 

 

 

  

  21. 

 

  

Про утворення КУ «Центр надання соціальних послуг 

Почаївської  міської ради». 

 

  

     2328 

 

  22. 

 

Про перспективу використання частини нежитлового 

приміщення по вул. Возз’єднання, 16   м. Почаїв. 

 

    2329 

 

 

 

  23. 

 Про    надання    дозволу   на    приватизацію    квартири    № 22 

у    житловому   будинку,    що    розташований    за     адресою 

вул. М. Рожко, 2, м. Почаїв Наклюцькій Людмилі Василівні. 

 

 

    2330 

 

  

  24. 

  
Про звернення Почаївської міської ради щодо скасування 

абонплати   за транспортування газу. 

 

    2331 

 

 

  25. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,8000 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

 

 

  

     2332 

 

 

 

  26. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,8000 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

 

   

 

     2333 



 

   

 

  27. 

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, 51, гр. Білорусу Віктору Васильовичу. 

 

 

 

   2334 

 

 

 

  

  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. Лесі Українки, 34а, гр. Городинському Леоніду 

Андрійовичу. 

 

 

 

    2335 

 

 

  29. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,6500га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської МОТГ гр.Волянюк Галині Анатоліївні, гр. Басу 

Вячеславу Анатолійовичу та Басу Андрію Анатолійовичу. 

 

 

 

     2336 

 

   

  30. 

Про затвердження технічної документації про нормативно 

грошову оцінку земельних ділянок загальною площею 46,6900 га 

водного фонду  ФОП  Глуху Володимиру Петровичу. 

 

    2337 

 

 

  31. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0991 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Українки, 4 гр. Валігурі Любові Михайлівні. 

 

  

 

    2338 

 

 

 

  32. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0323 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 16а, 

гр. Горопасі Світлані Вікторівні, Горопасі Юрію Віталійовичу, 

та Горопасі Ангеліні Віталіївні. 

 

 

  

     2339 



 

 

   

 

  33. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0640 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 50А 

гр. Струкалові Данилові Іполітовичу. 

 

 

     

    2340 

  

 

   

 

  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. Дачна, 18 

гр. Яшкірєвій Марії Семенівні. 

 

 

  

    2341 

 

 

 35. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0294 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул.Лосятинська    гр. Кусевичу Тимофію Івановичу. 

 

  

    2342 

  

 

  

  36. 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0641 га 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Дачна, гр. Яшкірєвій Марії Семенівні. 

 

  

    2343 

 

  

  37. 

 

  

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га 

для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Промислова, гр. Пудайлові Миколі Миколайовичу. 

 

 

    2344 

 

 

 

 

   

  38. 

 

Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,0662 га із земель для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування в землі для будівництва та 

обслуговування   будівель  торгівлі  в  м. Почаїв, по вул. Банкова. 

 

 

 

 

   

    2345 



    

   39. 
Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території для гаражного будівництва в м. Почаїв по вул. 

Возз’єднання. 

 

   

   2346 

 

   

 

   40. 

 

Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,0956 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв вул. Лосятинська, 

14а, ФО-П  Чорнобаю  Віктору Васильовичу.  

 

 

Рішення 

не прийнято 

   

 

 

   41. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки   в натурі (на місцевості) площею 0,0217 га в м. Почаїв, 

вул. Шевченка . 

 

   

   2347 

 

   

 

  42. 

  

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. Гайова,30, гр. Андріюку Валерію 

Володимировичу. 

 

 

  

   2348 

 

 

  43. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0816 га для ведення особистого 

селянського господарства у м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Андріюку 

Валерію Володимировичу. 

 

   

   2349 

 

 

  

  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. Сонячна, 27, гр. Барану Івану 

Григоровичу. 

 

  

    

  2350 

  

 

 

  45. 

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. Гоголя, 1   гр. Дубинчуку Василю Миколайовичу. 

 

  

   2351 

  



 

 

  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. Лісова,15а гр. Дубинчук Тетяні 

Володимирівні. 

 

   

 

  2352 

  

 

 

  47. 

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. Лосятинська, 38, гр. Кусевич Тамарі 

Володимирівні. 

 

  

    

  2353 

 

  

 

 

  48. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення   (відновлення)   меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0983 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, провулок, Спортивний, 16 гр. Остапчуку 

Миколі Вікторовичу. 

 

  

 

 

   2354 

   

 

   

  49. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0900 га для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7 гр. Підгурському Миколі 

Анатолійовичу. 

 

 

 

   2355 

 

 

  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  м. Почаїв, вул. Лосятинська, 34 гр. Савяк Анні 

Миронівні. 

 

 

   2356 

  

 

 

  51. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0994 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд в м. Почаїв, вул. Медова, 14 гр. Саган Єфросинії 

Павлівні. 

 

 

   2357 

 



 

   

 52. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд в м. Почаїв, вул. О.Вишні, 17 гр. Юшко Олені Юріївні. 

 

 

   2358 

 

 

 53. 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0089 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Кременецька в м. Почаїв Кременецького району 

Тернопільської області. 

 

 

  2359 

 

 

 

  

  54. 

Про затвердження детального плану території щодо  зміни 

цільового призначення  власної земельної ділянки площею 

0,2152 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового  будинку,   господарських будівель    і споруд   в   м. 

Почаїв, вул. Чайковського,   гр. Задорожному Ігорю Васильовичу 

та Задорожній Аріні Ігорівні. 

 

 

 

  2360 

  

   

 

  

  55. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0321 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. 

Козаревській   Зої  Олексіївні. 

 

 

   2361 

 

 

 

   56. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2000 га для ведення особистого 

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

Марутовському Володимиру Івановичу. 

 

 

    2362 

 

  

  57. 

   

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0929 га для ведення особистого 

селянського господарства у м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. 

Пархомчук Ніні Іванівні. 

 

 

   2363 

   

 

  

  58. 

  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 1,3246 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 

міської ОТГ гр. Заяць Раїсі Петрівні. 

 

 

   2364 

    



 

   

   

  59. 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0500 га для ведення 

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

гр. Кравцю Петру Захаровичу. 

 

 

 

  2365 

   

 

  

  60. 

  

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,6772 га для ведення 

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

гр. Плетюку Олександру Івановичу. 

 

 

  2366 

    

 

   

  61. 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1022 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, гр. Плитину Миколі Івановичу. 

 

 

  2367 

 

  

  62. 

  

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Білорусу Миколі 

Васильовичу. 

 

 

  2368 

    

 

  

  63. 

  

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Бондару Олексію 

Васильовичу. 

 

 

  2369 

    

 

   

  64. 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Бондару Руслану 

Вячеславовичу. 

 

  

   2370 

   

 

  

  65. 

  

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Гичці Юрію 

Сергійовичу. 

 

 

   2371 

 

  

  66. 

  

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Грицю Василю 

Вікторовичу. 

 

 

  2372 

    



 

  

 

  67. 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, гр. Королю Олександру 

Олексійовичу. 

 

   

 

   2373 

 

 68. 

  

 

Про припинення права постійного користування земельної 

ділянки площею 0,2071 га в м. Почаїв, на якій розташована 

поліцейська станція. 

 

   

   2374 

 

   

 

  69. 

 

  

  

Про скасування рішення № 644 Почаївської міської ради сьомого 

скликання сімнадцятої сесії від 23.12.2016 р. та затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,3260 га для ведення особистого селянського 

господарства в с.Затишшя, вул. Зелена, гр. Мудровській Ользі 

Вікторівні. 

 

 

     

   2375 

 

   

 70. 

 

 

Про внесення змін в рішення № 2177 сорок дев’ятої сесії 

Почаївської міської ради від 29.11.2019 р. «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

проведення робіт  з інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною  площею 0,2589 га  в  м.Почаїв по вул.Шевченка,4». 

 

 

  2376 

 

  

 

 

 71. 

  

 

 

Про внесення змін в рішення № 2087 сорок сьомої сесії 

Почаївської міської ради від 02.10.2019гр. «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.Бригадна,27 ,  Колеснику Дмитру Миколайовичу. 

 

 

  

 

  2377 

    

 

  

72. 

 

  

 

 

Про надання згоди на виготовлення проєктної документації та 

прокладання волоконно – оптичної лінії зв’язку ВОЛЗ. 

 

 

    2378 

    

 

   

  73. 

 

 

Про припинення договору оренди нерухомого майна від 

01.12.2016 року. 

 

 

    2379 

 



За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0   

 

Слухали: Про передачу  в   оренду комунального майна. 

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

Виступили: - Процюк Т.М.- Завідувач  Почаївської  АЗПСМ  м.Почаїв  КНП    

                       «Кременецький ЦПМСД»КРР. 

                         -  Кучер Б.Є.- Директор  КНП  «Почаївська РКЛ» КРР. 

                         -  Уйван В.Я. – секретар міської ради.  

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

                       - Король О.О. –  лікар – стоматолог . 

                       - Пудайло М.М. - депутат Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення № 2308) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 2 

   

Слухали: Про продовження дії договору оренди від 01.03.2011 року. 

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

Вирішили:(Рішення № 2309) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  3 

        Не голосували   - 0 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення №2310 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 

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

ради. 



Вирішили:(Рішення № 2311) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 1 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Почаївської  міської об’єднаної  

територіальної   громади   за   2018-2019 роки. 

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

Вирішили:(Рішення № 2312) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 1 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми «Організація свят 

та розвиток культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної  

територіальної  громади   за   2019-2020 роки»  за 2019 рік» . 

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

Вирішили:(Рішення № 2313) 

Результати голосування:  За –19  

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми допомоги дітям 

сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування Почаївської  міської  

об’єднаної  територіальної громади на 2019-2020 роки за 2019 рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2314) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Цільової програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2019-2020 роки за 2019 рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2315) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 



 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми «Соціальна 

підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2019-2020 роки» за 2019 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №2316) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми «Розвиток фізичної 

культури і спорту Почаївської міської  об’єднаної  територіальної громади на 

2019-2020 роки» за 2019 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №2317) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали:  Про затвердження звіту про виконання програми «Попередження 

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на 

території   Почаївської міської  об’єднаної  територіальної громади на 2018-

2019 роки». 

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

Вирішили:(Рішення № 2318 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання програми щодо забезпечення 

заходів обороноздатності Держави на території Почаївської міської  об’єднаної  

територіальної громади  на  2018-2019 роки. 

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

Вирішили:(Рішення №2319) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

 



Слухали: Про затвердження звіту про виконання програми «Розвиток та 

підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну 

медичну допомогу на території Почаївської міської  об’єднаної  територіальної 

громади». 

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

Вирішили:(Рішення №2320) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку туризму у 

Почаївській  міській  об’єднаній  територіальній громаді  на 2018-2019 роки. 

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

Вирішили:(Рішення №2321 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки 

державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів 

Управління Державної казначейської служби України у Кременецькому районі 

Тернопільської області на 2015-2019 роки . 

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

Вирішили:(Рішення № 2322) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження Програми мобілізації зусиль Почаївської міської 

ради, Кременецького управління Головного управління ДПС у Тернопільській 

області із забезпечення надходжень до міського бюджету на 2020-2022 роки. 

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

Вирішили:(Рішення №2323 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували   - 1 

 

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми «Розроблення 

містобудівної документації Почаївської міської об'єднаної територіальної 

громади». 



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

Вирішили:(Рішення № 2324) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 1 

Слухали: Про затвердження Програми «Попередження надзвичайних ситуацій 

та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. 

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

Вирішили:(Рішення № 2325) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про затвердження Програми забезпечення заходів обороноздатності 

Держави на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2021 роки. 

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

Вирішили:(Рішення №2326 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про затвердження Програми удосконалення казначейського 

обслуговування коштів місцевих бюджетів на 2020-2024 роки. 

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

Вирішили:(Рішення №2327 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували   - 2 

 

Слухали: Про утворення КУ «Центр надання соціальних послуг Почаївської  

міської ради». 

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

Вирішили:(Рішення №2328) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 1 

 



Слухали: Про перспективу використання частини нежитлового приміщення по 

вул. Возз’єднання, 16   м. Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення №2329) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 1 

 

Слухали: Про    надання    дозволу   на    приватизацію    квартири    № 22 у    

житловому   будинку,    що    розташований    за     адресою вул. М. Рожко, 2,  

м. Почаїв Наклюцькій Людмилі Василівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2330 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 1 

 

Слухали: Про звернення Почаївської міської ради щодо скасування абонплати   

за транспортування газу. 

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

Вирішили:(Рішення №2331) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували   - 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,8000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 

Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення № 2332) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували   - 1 

 

 

 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,8000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 

Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення № 2333) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували   - 1 

 

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, 51, 

гр. Білорусу Віктору Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2334) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 34а, гр. 

Городинському Леоніду Андрійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2335 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 1,6500га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Почаївської МОТГ гр.Волянюк Галині Анатоліївні, 

гр. Басу Вячеславу Анатолійовичу та Басу Андрію Анатолійовичу. 

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

 



Вирішили:(Рішення № 2336) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації про нормативно грошову 

оцінку земельних ділянок загальною площею 46,6900 га водного фонду  ФОП  

Глуху Володимиру Петровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2337) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  2 

        Не голосували   - 3 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0991 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лесі Українки, 4 

гр. Валігурі Любові Михайлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2338) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 0,0323 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 16а, гр. 

Горопасі Світлані Вікторівні, Горопасі Юрію Віталійовичу, та Горопасі 

Ангеліні Віталіївні. 

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

Вирішили:(Рішення №2339) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 50А гр. 

Струкалові Данилові Іполітовичу. 



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

Вирішили:(Рішення № 2340) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель  і   споруд в м. Почаїв, вул. Дачна, 18 гр. 

Яшкірєвій Марії Семенівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2341) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0294 га для ведення 

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

Кусевичу Тимофію Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2342) 

Результати голосування:  За –18  

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0641 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна, гр. Яшкірєвій 

Марії Семенівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2343) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

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

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Пудайлові 

Миколі Миколайовичу. 



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

Депутат Почаївської міської ради Пудайло М.М.  оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:(Рішення № 2344) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,0662 га із земель для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування в землі для 

будівництва та обслуговування   будівель  торгівлі  в  м. Почаїв, по вул. 

Банкова. 

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

Вирішили:(Рішення № 2345) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території  для гаражного будівництва в м. Почаїв по вул. Возз’єднання. 

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

Депутат Почаївської міської ради Уйван В.Я.  оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення №2346 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували   - 5 

 

Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Почаїв вул. Лосятинська, 14а, ФО-П  Чорнобаю  Віктору 

Васильовичу. 

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

Вирішили: (Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  4 

        Не голосували   - 4 

 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   в натурі 

(на місцевості) площею 0,0217 га в м. Почаїв, вул. Шевченка . 

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

Вирішили:(Рішення № 2347) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про  затвердження  технічної  документації  із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового   будинку,   

господарських   будівель   і   споруд    в  м.Почаїв, вул. Гайова,30, гр. Андріюку 

Валерію Володимировичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2348) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0816 га для ведення особистого селянського господарства у м. 

Почаїв, вул. Гайова, гр. Андріюку Валерію Володимировичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2349) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,   

господарських  будівель  і   споруд   в   м.Почаїв, вул. Сонячна, 27, гр. Барану 

Івану Григоровичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2350) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 



 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул. Гоголя, 1   гр. Дубинчуку 

Василю Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2351) 

Результати голосування:  За –18  

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про затвердження   технічної   документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул. Лісова,15а гр. Дубинчук 

Тетяні Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2352) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 38, гр. Кусевич 

Тамарі Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2353) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, провулок, Спортивний, 16 гр. 

Остапчуку Миколі Вікторовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2354) 



Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0900 га для будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

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

Миколі Анатолійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2355) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель   і   споруд  в  м. Почаїв, вул. Лосятинська, 34 гр. Савяк 

Анні Миронівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2356) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 3 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0994 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Медова, 

14 гр. Саган Єфросинії Павлівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2357) 

Результати голосування:  За – 17  

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

О.Вишні, 17 гр. Юшко Олені Юріївні. 



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

Вирішили:(Рішення № 2358) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0089 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Кременецька в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області. 

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

Вирішили:(Рішення № 2359) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження детального плану території щодо  зміни цільового 

призначення  власної земельної ділянки площею 0,2152 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового  будинку,   господарських будівель    і споруд   в   м. 

Почаїв, вул. Чайковського,   гр. Задорожному Ігорю Васильовичу та Задорожній 

Аріні Ігорівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2360 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                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 0,0321 га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Козаревській   Зої  Олексіївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2361) 

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 0,2000 га для   ведення   особистого    селянського   господарства   у    

м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Марутовському Володимиру Івановичу. 



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

Депутат Почаївської міської ради Марутовський В.В. оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:(Рішення №2362) 

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 0,0929 га для ведення особистого селянського господарства у м. 

Почаїв, вул. Кременецька, гр. Пархомчук Ніні Іванівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2363) 

Результати голосування:  За – 17  

                                                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 1,3246 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ОТГ гр. Заяць Раїсі Петрівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2364 ) 

Результати голосування:  За –17  

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Польова, гр. Кравцю Петру Захаровичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2365) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,6772 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Олександру Івановичу. 



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

Вирішили:(Рішення №2366) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 5 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1022 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Плитину Миколі Івановичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2367) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в 

м. Почаїв, гр. Білорусу Миколі Васильовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2368) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження проєкту 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. 

Вирішили:(Рішення № 2369) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в 

м. Почаїв, гр. Бондару Руслану Вячеславовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №2370) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 



 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в 

м. Почаїв, гр. Гичці Юрію Сергійовичу. 

Депутат Почаївської міської ради Гичка Г.І. оголосила про конфлікт інтересів. 

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

Вирішили:(Рішення №2371) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 5 

 

Слухали: Про затвердження проєкту 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. 

Вирішили:(Рішення № 2372) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва в 

м. Почаїв, гр. Королю Олександру Олексійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2373) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

Слухали: Про припинення права постійного користування земельної ділянки 

площею 0,2071 га в м. Почаїв, на якій розташована поліцейська станція. 

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

Вирішили:(Рішення № 2374) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 5 

Слухали: Про скасування рішення № 644 Почаївської міської ради сьомого 

скликання сімнадцятої сесії від 23.12.2016 р. та затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3260 га 

для ведення особистого селянського господарства в с.Затишшя, вул. Зелена, гр. 

Мудровській Ользі Вікторівні. 



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

Вирішили:(Рішення № 2375) 

Результати голосування:  За – 16  

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 5 

 

Слухали: Про внесення змін в рішення № 2177 сорок дев’ятої сесії Почаївської 

міської ради від 29.11.2019 р. «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо проведення робіт  з інвентаризації земельної 

ділянки орієнтовною  площею 0,2589 га  в  м.Почаїв по вул.Шевченка,4». 

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

Вирішили:(Рішення № 2376) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  1 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про внесення змін в рішення № 2087 сорок сьомої сесії Почаївської 

міської ради від 02.10.2019гр. «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.Бригадна,27 ,  

Колеснику Дмитру Миколайовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2377) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

 

Слухали: Про надання згоди на виготовлення проєктної документації та 

прокладання волоконно – оптичної лінії зв’язку ВОЛЗ. 

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

Вирішили:(Рішення № 2378) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  0 

        Не голосували   - 4 

 

Слухали: Про припинення договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016 

року. 

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



Вирішили:(Рішення № 2379) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти – 0  

                                                Утримались –  2 

        Не голосували   - 4 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

 

      Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


