
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

П’ЯТДЕСЯТ  СЬОМОЇ  СЕСІЇ 

 

 

24. 06. 2020 року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                     сесійний зал 

 

П’ятдесят  сьому  сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкрив   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 19 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 7                                        

                                                                                                  (списки додаються)                                                                                         

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 

 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- спеціаліст I категорії  фінансового відділу - Касаткіна О.П. 

- оператор копіювальних  і  розмножувальних машин Почаївської міської 

ради   - Іващук О.М.                        

- спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради – Онук В.В. 

- спеціаліст земельного відділу Почаївської міської  ради – Олейнік М.Г. 

- спеціаліст відділу управління проектами та програмами соціально – 

економічного розвитку Почаївської міської ради  – Нечай Т.Ю. 

- працівник  СБУ – Герштун А.С. 

 

Засідання п’ятдесят сьомої сесії VII cкликання Почаївської    міської ради  

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

 

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

денного 57 – ої сесії  сьомого скликання.   



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1.  

   1.  

1.  

 

 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 

перший квартал  2020 року. 

 

   

   2443 

 

   2. 

  

Про  надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Почаївської міської ради Товару в рамках реалізації  проекту 

«Надання соціальних послуг в громаді». 

 

   2444 

 

     

 

  3. 

     

  

Про  внесення   змін в рішення  № 2201 від 29 листопада  2019 

року 49 сесії Почаївської міської ради VII скликання  «Про 

затвердження структури, загальної чисельності та штатного 

розпису апарату Почаївської міської ради та її виконавчих 

органів на 2020 рік.». 

 

  

    

  2445 

 

   4. 

  

Про  встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 

2021рік. 

 

   2446 

 

   5. 

     

  

Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік. 

  

   2447 

 

   6. 

  

Про встановлення податку на майно в частині транспортного 

податку на 2021 рік. 

 

 

   2448 

 

   7. 

     

  

Про   встановлення єдиного податку на території Почаївської 

ОТГ    на  2021 рік. 

  

   2449 

 

   8. 
  

Про встановлення туристичного збору на території Почаївської 

ОТГ на 2021 рік. 

 

  

   2450 

 

   9. 

     

  

Про  надання дозволу на безоплатну передачу продуктів 

харчування  дошкільним  навчальним  закладом   м. Почаїв. 

  

   2451 

 

   10. 

  

Про передачу благодійної допомоги наданої Міжнародним 

благодійним фондом «Карітас Україна». 

 

 

   

   2452 

 

   11. 

     

  

Про затвердження Програми сприяння будівництву закладів 

охорони здоров’я на території Почаївської ОТГ. 

 

  

    2453 



 

   12. 

  

Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 

 

 

    2454 

 

  13. 

 

Про надання дозволу на списання майна комунальної власності. 

 

    2455 

 

   

  14. 

 

Про  погодження ФО-П Петрику Р.П. розміщення чотирьох 

блокованих тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності. 

 

   

   2456 

 

  15. 

 

Про продовження дії договору оренди від 01.03.2011р. 

 

 

   2457 

 

 

  16. 

 

Про делегування повноважень. 

 

 

  2458 

 

 

  17. 

 

Про погодження Почаївському споживчому Товариству 

розміщення чотирьох тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності. 

 

 

  2459 

 

  18. 

 

Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди на 

території об’єкта благоустрою  ФО-П Токар І.Г. 

 

    

  2460 

 

  19. 

 

Про виплату орендної вартості невід’ємних поліпшень, 

здійснених за час оренди. 

 

  2461 

 

   20. 

Про скасування рішення № 2390 від 15.05.2020 р. 55-ої сесії VII 

скликання Почаївської міської ради «Про внесення змін до 

договору оренди землі №1 від 30.12.2015 року». 

 

  2462 

 

   21. 

 

Про припинення та укладення договору оренди землі з  

ТОВ «Об’єднана мода України». 

 

  2463 

 

    

   22. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1353 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж гр.Синкетру Денису Сергійовичу. 

 

  2464 

 

 

   23. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4510 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж гр. Синкетру Денису Сергійовичу. 

 

  2465 

 

 

  24. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. 

Пянтковському Олександру Петровичу. 

 

Рішення не 

прийнято 



 

 

 25. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. 

Богуті Світлані Ростиславівні. 

 

 Рішення не 

прийнято 

 

 

 

 26. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

28, гр. Романюк Людмилі Володимирівні. 

 

    

   2466 

 

 

 27. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0626 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

16, гр. Антонюк Інні Вікторівні. 

 

   

   2467 

 

 

  28. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0559 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Лосятинська, гр. Романюк Людмилі Володимирівні. 

 

  

   2468 

 

 

 

  29. 

Про затвердження гр. Шаповал Наталії Дмитрівні, Вівчар 

Світлані Ярославівні, Миронюк Ірині Дмитрівні, Царуку Василю 

Анатолійовичу, Хайбі Надії Федорівні, Уйвану Руслану 

Васильовичу та Касаткіній Євгенії Ананіївні детального плану 

території земельної ділянки для будівництва групи 

індивідуальних гаражів площею 0,0171 га в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання. 

 

 

 

    2469 

 

 

  30. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, гр. Вівчар Світлані Ярославівні. 

 

    2470 

 

 

  31. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0036 га 

для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, гр. Касаткіній Євгенії Ананіївні. 

 

    2471 

 

 

  32. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, гр. Миронюк Ірині Дмитрівні. 

 

    2472 

 

 

  33. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0036 га 

для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, гр. Уйвану Руслану Васильовичу. 

 

 

  

   2473 



 

  34. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, гр. Хайбі Надії Федорівні. 

 

   2474 

 

 

  35. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання,  гр. Царуку Василю Анатолійовичу. 

 

  2475 

 

  

   36. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0015 га 

для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, гр. Шаповал Наталії Дмитрівні. 

 

  2476 

 

 

  37. 

Про затвердження проєкту 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. 

 

  2477 

 

 38. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1664 га для ведення 

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

гр. Гусарук Любові Костянтинівні. 

 

  2478 

 

   39. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2270 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Варшавська гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу. 

 

  2479 

 

  40. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,гр. Кривіцькому Максиму Андрійовичу. 

 

  2480 

 

 

  41. 

Про затвердження детального плану території щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,2027 

га із земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель   і   споруд у с. Затишшя, вул. Зелена, 

гр. Кудляку Віталію Олексійовичу. 

 

 

   2481 

 

 

  42. 

Про затвердження детального плану території щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,4112 

га із земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у с.Затишшя, вул. Зелена, гр. 

Плетюку Андрію Володимировичу. 

 

 

 

  2482 

 

 

 

  43. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 1,5743 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 

міської ОТГ Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

 

     

     2483 

 

 

 



 

 

  44. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 1,5843 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 

міської ОТГ Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

 

 

     2484 

 

  45. 

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 

 

 

  46. 

Про   надання дозволу   на   розробку   проєкту землеустрою 

щодо  відведення   земельної ділянки площею 0,0089 га на 

умовах  оренди через аукціон, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, в межах населеного пункту, по 

вул. Кременецька,   в   м. Почаїв. 

 

 

    2485 

 

 

  47. 

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, 9а, гр. 

Скоропляс Галині Миколаївні. 

 

 

 

   2486 

 

 

  48. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0662 га в оренду гр. Петрику 

Олександру Васильовичу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі за адресою: м. Почаїв, вул. Банкова (в межах 

населеного пункту) Кременецького району Тернопільської 

області. 

 

 

   2487 

 

 

 49. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на умовах оренди в м. Почаїв, 

вул. Березина, гр. Петрику Руслану Петровичу. 

 

 

Рішення не 

прийнято 

 

 

 50. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, гр. 

Горевичу Миколі Вікторовичу. 

 

Рішення не 

прийнято 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0   

 



Слухали: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перший 

квартал  2020 року. 

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

ради. 

Вирішили:(Рішення № 2443) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про  надання згоди на прийняття у комунальну власність Почаївської 

міської ради Товару в рамках реалізації  проекту «Надання соціальних послуг в 

громаді». 

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

Вирішили:(Рішення №  2444) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про  внесення   змін в рішення  № 2201 від 29 листопада  2019 року 

49 сесії Почаївської міської ради VII скликання  «Про затвердження структури, 

загальної чисельності та штатного розпису апарату Почаївської міської ради та 

її виконавчих органів на 2020 рік.». 

Інформує: Касаткіна О.П. - спеціаліст I категорії  фінансового відділу. 

                    Секретар  Почаївської  міської  ради  Уйван В.Я. оголосив про    

                    конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення №  2445) 

Результати голосування:  За –17  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 
Слухали: Про  встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на   

                   2021рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2446 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  3 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2447 ) 



Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку 

на 2021 рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2448 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

 

Слухали: Про   встановлення єдиного податку на території Почаївської ОТГ    

на  2021 рік. 

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

Вирішили:(Рішення № 2449  ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про встановлення туристичного збору на території Почаївської ОТГ 

на 2021 рік. 

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

Вирішили:(Рішення №  2450) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про  надання дозволу на безоплатну передачу продуктів харчування  

дошкільним  навчальним  закладом   м. Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення №  2451) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про передачу благодійної допомоги наданої Міжнародним 

благодійним фондом «Карітас Україна». 

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

 



Вирішили:(Рішення №2452) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали: Про затвердження Програми сприяння будівництву закладів охорони 

здоров’я на території Почаївської ОТГ. 

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

Вирішили:(Рішення №2453) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

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

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

                     ради. 

Вирішили:(Рішення № 2454) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 
Слухали: Про надання дозволу на списання майна комунальної власності. 

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

Вирішили:(Рішення № 2455) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про  погодження ФО-П Петрику Р.П. розміщення чотирьох 

блокованих тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

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

Вирішили:(Рішення № 2456 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про продовження дії договору оренди від 01.03.2011р. 

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

Вирішили:(Рішення №2457) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 



 

Слухали: Про делегування повноважень. 

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

Вирішили:(Рішення №2458) 

Результати голосування:  За –18  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про погодження Почаївському споживчому Товариству розміщення 

чотирьох тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

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

Депутати Почаївської міської ради Галаган С.С., Дармограй О.В. оголосили про 

конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення № 2459) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди на території 

об’єкта благоустрою  ФО-П Токар І.Г. 

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

Вирішили:(Рішення №  2460) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували  – 1 
Слухали: Про виплату орендної вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за 

час оренди.  

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

Вирішили:(Рішення №  2461) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 2 
Слухали: Про скасування рішення № 2390 від 15.05.2020 р. 55-ої сесії VII 

скликання Почаївської міської ради «Про внесення змін до договору оренди 

землі №1 від 30.12.2015 року». 

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

Вирішили:(Рішення №  2462) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 



 
Слухали: Про припинення та укладення договору оренди землі з  

                   ТОВ «Об’єднана мода України». 

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

Вирішили:(Рішення №  2463) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1353 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж гр.Синкетру Денису 

Сергійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №  2464) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4510 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж гр. Синкетру Денису 

Сергійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2465 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Волинська, гр. Пянтковському Олександру Петровичу. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 12 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  5 

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

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

обслуговування   житлового   будинку,   господарських   будівель  і   споруд в 

м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Богуті Світлані Ростиславівні. 



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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 9 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  6 

        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. Лосятинська, 28, 

гр. Романюк Людмилі Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2466) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0626 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Заньковецької, 16, 

гр. Антонюк Інні Вікторівні. 

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

Вирішили:(Рішення №  2467) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0559 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Романюк Людмилі 

Володимирівні. 

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

Вирішили:(Рішення №2468) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 
Слухали: Про затвердження гр. Шаповал Наталії Дмитрівні, Вівчар Світлані 

Ярославівні, Миронюк Ірині Дмитрівні, Царуку Василю Анатолійовичу, Хайбі 

Надії Федорівні, Уйвану Руслану Васильовичу та Касаткіній Євгенії Ананіївні 

детального плану території земельної ділянки для будівництва групи 

індивідуальних гаражів площею 0,0171 га в м. Почаїв, вул. Возз’єднання. 



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

Депутат  Почаївської міської ради оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення № 2469) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Вівчар Світлані 

Ярославівні.  

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

Вирішили:(Рішення № 2470) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0036 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Касаткіній Євгенії 

Ананіївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2471) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Миронюк Ірині 

Дмитрівні. 

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

Вирішили:(Рішення №  2472) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0036 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Уйвану Руслану 

Васильовичу. 

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

Депутат  Почаївської міської ради оголосив про конфлікт інтересів. 



 

Вирішили:(Рішення №  2473) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Хайбі Надії 

Федорівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2474) 

Результати голосування:  За – 19  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Возз’єднання,  гр. Царуку Василю 

Анатолійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення №  2475) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0015 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Шаповал Наталії 

Дмитрівні. 

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

Вирішили:(Рішення №  2476) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про затвердження проєкту 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 №  2477) 

 



 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1664 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Гусарук Любові Костянтинівні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2478) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,2270 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2479) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 
Слухали: Про надання   дозволу   на    виготовлення детального плану 

території земельної ділянки площею 0,1000 га   для   будівництва   та    

обслуговування житлового  будинку,   господарських   будівель  і   споруд  в     

м. Почаїв, гр. Кривіцькому Максиму Андрійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2480) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

Слухали: Про затвердження детального плану території щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,2027 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських   будівель   і   споруд у с. 

Затишшя, вул. Зелена, гр. Кудляку Віталію Олексійовичу. 

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

Вирішили:(Рішення № 2481 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 



Слухали: Про затвердження детального плану території щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,4112 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

с.Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Андрію Володимировичу. 

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

Вирішили:(Рішення №  2482) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,5743 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ОТГ Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення №  2483) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 1,5843 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ОТГ Почаївській Свято-Успенській Лаврі. 

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

Вирішили:(Рішення № 2484 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  3 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

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  Почаївської міської ради. 

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 13 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  4 

        Не голосували  – 3 

 



 
Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0089 га на умовах оренди через 

аукціон, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в межах 

населеного пункту, по вул. Кременецька, в м. Почаїв. 

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

Вирішили:(Рішення №2485) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку,   господарських   будівель   і   споруд  в    м. Почаїв, вул. Лісова, 9а, 

гр. Скоропляс Галині Миколаївні. 

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

Вирішили:(Рішення № 2486) 

Результати голосування:  За –18  

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 
Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0662 га в оренду гр. Петрику Олександру Васильовичу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: м. Почаїв, вул. 

Банкова (в межах населеного пункту) Кременецького району Тернопільської 

області. 

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

Вирішили:(Рішення № 2487) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на умовах 

оренди в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Петрику Руслану Петровичу. 

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

Вирішили:(Рішення  не прийнято) 

Результати голосування:  За – 11 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  6 

        Не голосували  – 3 



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

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

обслуговування    житлового   будинку,    господарських   будівель   і споруд в 

м. Почаїв, вул. Березина, гр. Горевичу Миколі Вікторовичу. 

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

Вирішили:(Рішення не прийнято) 

Результати голосування:  За – 7 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  8 

        Не голосували  – 5 

 

 

 

 

   

 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

      Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


