
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

П’ЯТДЕСЯТ  ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ 

 

27. 08. 2020 року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                     сесійний зал 

 

П’ятдесят  дев’яту   сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкрив   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 21 

                                                                                                  Відсутні на сесії : 5                                        

                                                                                                  (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. 

- оператор копіювальних  і  розмножувальних машин Почаївської міської 

ради   - Іващук О.М.                        

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

- начальник відділу освіти Почаївської ОТГ – Петровський О.Н. 

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

- працівник  СБУ – Герштун А.С. 

- директор Кременецько – Почаївського ДІАЗу – Микулич В.В. 

- заступник директора 

      Кременецько – Почаївського ДІАЗу – Деревінський  І.М. 

Засідання п’ятдесят дев’ятої сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 12 хв. ,  а   закінчилося  о 11год. 46 хв. 

 

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

денного 59 – ої сесії  сьомого скликання.   



Депутат Почаївської міської ради Мостинчук Г.М. внесла пропозицію 

земельні питання розглянути  першими. 

Депутат Почаївської міської ради Дармограй О.В. внесла пропозицію  

ввести в порядок денний 59 – ї сесії 7 скликання питання « Про затвердження 

проекту землеустрою  щодо відведення в постійне користування  земельної 

ділянки площею 1,8040 га для обслуговування братського корпусу №18 в 

м.Почаїв по вул.Возз’єднання,8, Почаївській Свято – Успенській Лаврі». 

                            ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  

   1.  

1.  

 

 

Про передачу Почаївського історико – художнього музею. 

 

   

    2556 

 

   2. 

  

Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення в 

постійне користування  земельної ділянки площею 1,8040 га для 

обслуговування братського корпусу №18 в м.Почаїв по 

вул.Возз’єднання,8, Почаївській Свято – Успенській Лаврі». 

 

  

   2557 

 

 

     

    

 

   3. 

  

     

 

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. Вільшанки, 7, гр. Бондар Любові 

Петрівні та Семенюк Юлії Володимирівні у спільну сумісну 

власність.  

  

    

    

 

   2558 

 

    4. 

 

Про внесення змін в рішення  №2085 від 02.10.2019р. 47 сесії 

(другого пленарного засідання) Почаївської  міської ради. 

 

 

   2559 

 

    

 

 

   5. 

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, 61, гр. Сіморі Олександру 

Олексійовичу. 

    

 

 

   2560 

   

 

   6.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3227 га в с. Старий Тараж гр. 

Бондар Любові Петрівні. 

 

 

  2561 



    

 

    7. 

 

Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, гр. Герасимюк 

Світлані Геннадіївні. 

   

 

  2562 

   

   

 

   8.  

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,7488 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, 

гр. Сіморі Олександру Олексійовичу. 

 

 

   2563 

    

 

   9. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Сіморі Богдану 

Володимировичу. 

 

 

   2564 

   

 

 10. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,6400 га для 

рибогосподарських потреб на умовах оренди в с. Комарин, гр. 

Герасимюку Андрію Володимировичу. 

 

 

   2565 

    

 

  11. 

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, 

3рое. Варшавська, 1, гр. Ігнатенко Вірі Іванівні. 

  

 

   2566 

   

 

   12. 

Про затвердження 3 роекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3558 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. 

Турченку Віктору Юхимовичу. 

 

 

   2567 

   

 

   13. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площами 0,1898 га, 0,2064 та 0,5570 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ОТГ гр.Ігнатенко Вірі Іванівні. 

 

 

   2568 



   

 

    

 

  14. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0974 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, гр. Антонішеній Олені 

Аріївні та Антонішену Антону Васильовичу у спільну сумісну 

власність. 

    

 

 

   2569 

    

 

 

  15. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 33а, гр. Будняк Ользі 

Афанасіївні. 

 

 

   

    2570 

    

 

 

  16. 

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. Дружби, 7, гр.Гуцалові Валентинові 

Леонтійовичу. 

    

 

   2571 

   

 

 

   17. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0461 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 16, гр.Лесик Мирославі 

Сергіївні. 

   

 

 

   2572 

     

 

  18. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0802 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 26, гр.Новосад Миколи 

Федоровича. 

   

 

 

 2573 

   

 

   19. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька,18, гр. Соколюк Тетяні 

Арсентівні. 

 

 

 

  2574 

 

 

 

 



     

 

   20. 

Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 28а, гр. Крутяку 

Олександру Сергійовичу. 

 

 

 

   2575 

   

 

   21. 

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1000 га на умовах оренди 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в межах населеного пункту в м. 

Почаїв, вул. Березина, гр. Петрику Руслану Петровичу. 

 

 

     2576 

   

 

   22. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1483 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Дружби, гр. Гуцалові Валентинові Леонтійовичу. 

    

 

     2577 

    

 

   23. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0916 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Озерна, гр. Лахіті Єлізаветі Тимофіївні. 

    

 

    2578 

     

 

   24. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1716 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, гр. Соколюк Тетяні Арсентівні. 

     

 

   2579 

            

  25. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600га для 

ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 

Комунальників, гр. Миронюку Михайлу Петровичу. 

   

   2580 

  

  

  26. 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років площею 

0,3903 га для обслуговування власної  нежитлової будівлі, 

механічної майстерні за адресою: м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. 

Трофимлюку Василю Євсевійовичу. 

 

 

   2581 

   

 

 

   27. 

Про надання дозволу на виготовленнгя проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років площею 

0,3903 га для обслуговування   власної  нежитлової будівлі їдальні 

зі складом за адресою: м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Кондратюк 

Ангеліні Юріївні. 

   

 

 

   2582 



   

   28. 
Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

власної земельної ділянки площею 0,2989 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, 45в, гр. Боцюк Світлані Петрівні.  

   

 

    2583 

 

 

 

   

 

  29. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок 

загальною площею 0,6400 га із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Возні Тетяні Антонівні. 

   

 

 

 

   2584 

 

 

  30. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 0,4763 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с.Затишшя, вул. Зелена. 

   

 

  2585 

 

 

 

 

   31. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 

площею 0,2000 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва багатоквартирного 

житлового будинку в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр.Івницькому 

Юрію Миколайовичу. 

   

 

 2586 

 

   

  32. 

 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку в м. Почаїв, вул. Фабрична. 

   

 

 2587 

   

 

   33. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки 

площею 0,1889 га із земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового 

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

Лосятинська, гр. Лотовському Сергію Івановичу. 

  

 

 

  2588 

     

 

   34. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок із 

земель для ведення особистого селянського господарства в землі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

   

 

 

  2589 

 

 



   

  35. 
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 

 

 

  36. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

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

вул. Сагайдачного, 4, гр. Ковальчук Лесі Михайлівні. 

     

 

   2590 

    

 

   37. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4735 га для ведення 

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

гр. Довгушкові Михайлові Дмитровичу. 

   

 

   2591 

    

 

  38. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3500 га для ведення 

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

Кривіцькому Андрію Михайловичу. 

   

   

    2592 

    

 

   

  39. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,3445 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Горалю 

Володимиру Васильовичу. 

    

 

 

    2593 

  

 

 

 

  40. 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 02152 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. 

  

 

  

    2594 

   

 

  41. 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва індивідуального житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Промислова в 

м. Почаїв Кременецького районуТернопільської області та 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. Промислова, гр. Онук Катерині Василівні. 

     

 

 

   2595 



   

 

  42. 

Про затвердження детального плану території щодо зміни 

цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0600 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в Почаїв, вул. Промислова, гр. 

Яшкірєву Олегу Львовичу. 

  

   2596 

   

 

  43. 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки, що надається у власність шляхом викупу, площею 0,0062 

га в м. Почаїв по вул. Банкова, гр. Петрику Олександру 

Васильовичу. 

  

  2597 

 

   44. 

Про  затвердження детального плану території земельної ділянки 

для будівництва групи індивідуальних гаражів площею 0,0116 га в 

м.Почаїв, вул.Шевченка. 

 

 2598 

 

 45. 

Про надання   дозволу  на   виготовлення  технічної  документації 

із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,0886 га в м.Почаїв, 

вул.Плетянка, гр.Трофимлюк Є.А. 

 

 

   2599 

 

 

 46. 

Про надання   дозволу  на   виготовлення  технічної  документації 

із  землеустрою щодо зміни меж та конфігурації власної земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

вул.Шатківського,10 гр.Дуді Л.Б. 

 

 

  2600 

 

  47. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо зміни меж та конфігурації власної земельної 

ділянки площею 0,3670 га для ведення особистого селянського 

господарства в м.Почаїв , вул.Шатківського, гр.Дуді Л.Б. 

 

  2601 

 

  48. 

Про  затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше 

півріччя 2020 року. 

 

2602 

  

 49. 

Про утворення КУ «Центр надання соціальних послуг Почаївської 

міської ради». 

 

2603 



 

 50. 

Про дострокове припинення договору оренди нежитлового 

приміщення. 

 

2604 

   

 51. 
Про припинення договору оренди нежитлового приміщення. 2605 

 

 52. 

Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей  з 

особливими потребами. 

2606 

   

 53. 

Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого АК АПБ 

«Україна». 

2607 

 

54. 

Про взяття на баланс містобудівної документації. 2608 

 

 55. 

Про внесення змін до структури та штатного розпису Почаївської 

міської ради. 

 

2609 

 

 56. 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0156 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку по вул.Березина, в м.Почаїв гр.Боцюк О.І. 

 

2610 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного 59- ї сесії 7 скликання  щодо 

розгляду на сесії питання «Про  затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято –

Успенській Лаврі площею 1,8040 для обслуговування братського корпусу №18 

в м.Почаїв, вул.Возз’єднання,8 ». 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  2 

        Не голосували  – 2 

 

 
Слухали: Про передачу Почаївського історико – художнього музею. 

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

Вирішили:(Рішення № 2556 ) 

 



Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  4 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення в постійне 

користування  земельної ділянки площею 1,8040 га для обслуговування 

братського корпусу №18 в м.Почаїв по вул.Возз’єднання,8, Почаївській Свято – 

Успенській Лаврі». 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2557) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  3 

                                                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 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 7, 

гр. Бондар Любові Петрівні та Семенюк Юлії Володимирівні у спільну сумісну 

власність. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2558) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 
Слухали: Про внесення змін в рішення  № 2085 від 02.10.2019р. 47 сесії 

(другого пленарного засідання) Почаївської  міської ради. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2559) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 61, 

гр. Сіморі Олександру Олексійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №  2560) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 



 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,3227 га в с. Старий Тараж гр. Бондар Любові Петрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2561 ) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 

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

обслуговування    житлового    будинку,     господарських    будівель і споруд в 

с. Комарин, вул. Польова, гр. Герасимюк Світлані Геннадіївні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2562) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,7488 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. Сіморі Олександру 

Олексійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2563) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,6500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Сіморі Богдану Володимировичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №  2564) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 2,6400 га для рибогосподарських потреб на умовах 

оренди в с. Комарин, гр. Герасимюку Андрію Володимировичу. 



Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2565) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 12 рое. Варшавська, 1, гр. 

Ігнатенко Вірі Іванівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2566) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про затвердження 12 роекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3558 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. Турченку Віктору Юхимовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2567) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –1  

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площами 0,1898 га, 0,2064 та 0,5570 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 

гр.Ігнатенко Вірі Іванівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2568) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, гр. 



Антонішеній Олені Аріївні та Антонішену Антону Васильовичу у спільну 

сумісну власність. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2569) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 

33а, гр. Будняк Ользі Афанасіївні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2570) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

гр.Гуцалові Валентинові Леонтійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2571) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 0,0461 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

гр.Лесик Мирославі Сергіївні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2572 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 0,0802 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 26, 

гр.Новосад Миколи Федоровича. 



Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2573) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                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 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

гр. Соколюк Тетяні Арсентівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2574) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Шкільна, 28а, гр. Крутяку Олександру Сергійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2575 ) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –1 
Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1000 га на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Петрику 

Руслану Петровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2576 ) 

Результати голосування:  За –18  

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1483 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Гуцалові 

Валентинові Леонтійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 



Вирішили:(Рішення №2577 ) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –0 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0916 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Озерна, гр. Лахіті 

Єлізаветі Тимофіївні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2578 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1716 га для ведення 

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

Соколюк Тетяні Арсентівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2579 ) 

Результати голосування:  За – 22 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –0 

 

 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників, гр. Миронюку 

Михайлу Петровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2580) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років площею 0,3903 га 

для обслуговування власної  нежитлової будівлі, механічної майстерні за 

адресою: м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Трофимлюку Василю Євсевійовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 



Депутат Почаївської міської ради Трофимлюк В.Є. оголосив про конфлікт 

інтересів. 

Вирішили:(Рішення №2581 ) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  –2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовленнгя проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років площею 0,3903 га 

для обслуговування   власної  нежитлової будівлі їдальні зі складом за адресою: 

м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Кондратюк Ангеліні Юріївні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2582) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

власної земельної ділянки площею 0,2989 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 45в, гр. 

Боцюк Світлані Петрівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №  2583) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок загальною 

площею 0,6400 га із земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Возні Тетяні Антонівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №  2584) 

Результати голосування:  За – 20 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 0,4763 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Затишшя, вул. Зелена. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 



Вирішили:(Рішення №  2585) 

Результати голосування:  За – 21 

                                                Проти –0   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,2000 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв, вул. Фабрична, 

гр.Івницькому Юрію Миколайовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №  2586) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. 

Почаїв, вул. Фабрична. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2587) 

Результати голосування:  За – 19 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1889 га 

із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Лотовському Сергію Івановичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2588) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок із земель для 

ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

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

Почаїв, вул. Фабрична. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 



Вирішили:(Рішення №2589) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  3 

        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: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 8 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  8 

        Не голосували  – 6 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

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

Ковальчук Лесі Михайлівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2590) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,4735 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул.  Фабрична, гр. Довгушкові Михайлові 

Дмитровичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №  2591) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 
Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,3500 га для ведення особистого селянського 

господарства в м.Почаїв, вул.Гоголя, гр. Кривіцькому Андрію Михайловичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2592) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,3445 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Кременецька, гр. Горалю Володимиру Васильовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2593  ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались – 0  

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 02152 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: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2594 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –0   

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва індивідуального житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Промислова в м. Почаїв 

Кременецького району Тернопільської області та 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. Промислова, гр. 

Онук Катерині Василівні. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2595 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження детального плану території щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0600 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в Почаїв, 

вул. Промислова, гр. Яшкірєву Олегу Львовичу. 



Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Депутат Почаївської міської ради оголосив про конфлікт інтересів. 

Вирішили:(Рішення № 2596) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки, що надається у власність шляхом викупу, площею 0,0062 га в м. 

Почаїв по вул. Банкова, гр. Петрику Олександру Васильовичу. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2597) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 
Слухали: Про  затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва групи індивідуальних гаражів площею 0,0116 га в м.Почаїв, 

вул.Шевченка. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2598  ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання   дозволу  на   виготовлення  технічної  документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0886 га в м.Почаїв, вул.Плетянка, гр.Трофимлюк Є.А. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2599 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

Слухали: Про надання   дозволу  на   виготовлення  технічної  документації із  

землеустрою щодо зміни меж та конфігурації власної земельної ділянки  

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

господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул.Шатківського,10 гр.Дуді Л.Б. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2600) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 



 
Слухали: Про надання   дозволу  на   виготовлення  технічної  документації із  

землеустрою щодо зміни меж та конфігурації власної земельної ділянки  

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

господарських будівель і споруд в м.Почаїв, вул.Шатківського,10 гр.Дуді Л.Б. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2600) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо зміни меж та конфігурації власної земельної ділянки 

площею 0,3670 га  для ведення  особистого селянського господарства в 

м.Почаїв , вул.Шатківського, гр.Дуді Л.Б. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу  Почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення № 2601) 

Результати голосування:  За –  18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 
Слухали: Про  затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше 

півріччя 2020 року. 

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

Вирішили:(Рішення № 2602) 

Результати голосування:  За –  17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 
Слухали: Про утворення КУ «Центр надання соціальних послуг Почаївської 

міської ради». 

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

Вирішили:(Рішення №2603 ) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 6 
Слухали: Про дострокове припинення договору оренди нежитлового 

приміщення. 

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

Вирішили:(Рішення № 2604 ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 



Слухали: Про припинення договору оренди нежитлового приміщення. 

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

Вирішили:(Рішення №  2605) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 
Слухали: Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей  з 

особливими потребами. 

Інформує: Петровський О.Н. – начальник відділу освіти почаївської ОТГ. 

Вирішили:(Рішення №2606  ) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого АК АПБ 

«Україна». 

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

Вирішили:(Рішення №  2607)   

 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 5 

 

Слухали: Про взяття на баланс містобудівної документації. 

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

Вирішили:(Рішення №  2608) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 6 

 

Слухали: Про внесення змін до структури та штатного розпису Почаївської 

міської ради. 

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

Вирішили:(Рішення №  2609) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 6 

 
Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0156 га для будівництва та обслуговування житлового будинку по 

вул.Березина, в м.Почаїв гр.Боцюк О.І. 

Інформує: Олейнік М.Г. – спеціаліст земельного відділу Почаївської ОТГ. 



Вирішили:(Рішення № 2610 ) 

Результати голосування:  За – 18 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 4 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                 В.С. БОЙКО 

 

      Секретар  міської ради                                                      В.Я.УЙВАН 

 
 

 

 

 

 


