УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 09 серпня 2016 року

№

Про встановлення тарифів на послуги
знешкодження та вивіз твердих, рідких
побутових відходів
Розглянувши та обговоривши подані Почаївським
комбінатом
комунальних підприємств розрахунки тарифів на послуги знешкодження та
вивіз твердих, рідких побутових відходів відповідно до ст. 31 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» та «Порядку доведення до
споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про
врахування відповідної позиції територіальних громад» затверджено Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 30 липня 2012 року № 390, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет міської
ради
В и р і ш и в :

Встановити тарифи на послуги:
1. Знешкодження твердих та рідких побутових відходів за 1 м.куб. з ПДВ
Для населення
23.50 грн.
Для бюджетних організацій
26.23 грн.
Для інших організацій
27.37 грн.
2. Вивіз твердих побутових відходів за 1 м. куб. з ПДВ
Для населення
61.45 грн.
Для бюджетних організацій
67.30 грн.
70.22 грн.
Для інших організацій
3. Вивіз рідких побутових відходів за 1 м. куб. з ПДВ
Для населення
45.06 грн.
Для бюджетних організацій
48.43 грн.
50.54 грн.
Для інших організацій
4. Затвердити періодичність та порядок надання послуг (додаток №1)

5. Затвердити структуру тарифів на послуги по знешкодженню та вивозу
твердих і рідких побутових відходів (додаток № 2).
6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому № 34 від 20
березня 2015 року «Про встановлення тарифів на послуги
знешкодження та вивіз твердих, рідких побутових відходів»
7. Дане рішення ввести в дію не раніше 15-ти календарних днів з дня
повідомлення споживачів в засобах масової інформації.
8 т'

рішення покласти на заступника
Г
В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.
Новаковська І.Ю.'с

Додаток № 1
до рішення виконавчого
комітету №123 від
9 серпня 2016року

Періодичність та порядок надання послуг по знешкодженню і вивезенню твердих рідких
побутових відходів по м. Почаїв.

1. Послуги надаються приватному населенню згідно графіка.
2. ТПВ від комунальних будинків де стоять ящики вивозять 8 разів на місяць ,де немає ящиків
збирають сміття на сміттєвоз кожен день крім неділі.
3. Від приватного сектора вивозять сміття згідно графіка один раз на тиждень( замовник збирає
сміття в мішки і виставляє на вулицю біля своїх будинків де автомашина приїздить і забирає).
4. По місту від підмітання вулиць сміття збирають на автомашину кожен день крім святкових і
неділі і вивозять на звалище.
5. Від організацій сміття збирають у спеціальну тару,яка наповнена виставляється на спеціальну
площадку біля своїх офісів,згідно розробленого графіка,а також з накопичувальних контейнерів
збирають сміття кожен день.крім неділі і святкових днів і вивозиться на звалище.
6. На смітті звалищі сміття утилізують.

/7
Секретар виконавчого комітету

Лівцр Н.М.

Додаток № 2 до рішення виконавчого
Комітету Почаївської міської ради
№123 від 9 липня 2016 р.
СТРУКТУРА

ТАРИФУ

На послуги з вивезення і знешкодження твердих і рідких побутових відходів наданих Почаївським
комбінатом комунальних підприємств у 2016 році.
№
п/п

Статті витрат

Знешкодження
ТПВ.

1.

Прямі витрати
запчастини
паливо

2
3.

29850,84
1466,00
28384,84

Вивіз твердих
побутових
відходів
173478,24
10515,00
162963,24

Вивіз рідких
побутових
відходів
43259,50
3402,00
39857,50

Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати
Відрахування від зарплати

35490,00
10527,08
7807,80

132732,60
48705,85
29201,17

39748,80
15056,76
8744,74

2719,28
69666,20
145534,12
21830,12

19504,68
3479
358395,69
53759,35

6312,02
994
99059,06
14858,86

167364,24
19,01

412155,04
48,77

113917,92
37,97

1,90
2,85
3,80
23,50
26,23

2,44
7,31
9,75
61,45
67,30

_2,45
5,26
7,02
45,06
48,43

10

Амортизація
Загальновиробничі витрати
всього
Адміністративні витрати
15%, 15%, 15 %
Всього повна собівартість
В розрахунку на 1 м.куб.
Прибуток із врахуванням
податку на прибуток
Населення 3% 5% 7%
Бюджетні організації 15 %
Інші 20%
Тариф для населення з ПДВ
Тариф для бюджетних
організацій
Тариф для інших організацій

27,37

70,22

50,54

11

Об'єм

8800

8450

3000

4
5
6
7
8

9

Тариф для населення за 1 м. куб . 84,95 грн. х 1,2 м. куб. =101,94 : 12 м - ців. = 8,50 грн. за 1 чол.
тариф для бюджетних організацій 93,53 грн.
тариф для інших організацій

97,53 грн.

Вивезення нечистот для населення одна бочка
тариф для бюджетних організацій одна бочка
тариф для інших організацій одна бочка

Секретар виконавчого комітету

169,00 грн.
181,62 грн.
189,52 грн.

ЛівОр Н.М.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 09 » серпня 2016 року

№

Про затвердження розпорядження
міського голови № 236 від 04.07.2016р.
«Про оголошення конкурсу по визначенню
виконавця послуг з вивезення твердих
побутових відходів та визначення
перевізника ТПВ м. Почаїв
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 35
1 Закону України «Про відходи», рішенням сесії Почаївської міської ради від
26.06.2013р. № 1158 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на надання
послуг з вивезення твердих побутових відходів м. Почаїв», у зв’язку із закінченням
договору на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів м. Почаїв 11
серпня 2016р., укладеного між Почаївською міською радою та Почаївським ККП,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :
1. Затвердити розпорядження Почаївського міського голови № 236 від 04 липня
2016 року «Про оголошення конкурсу по визначенню виконавця послуг з
вивезення твердих побутових відходів та визначення перевізника ТПВ
м.Почаїв»
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

л
Міський голови
Максимчук
Новаковська 1.ІО. ^

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «09» серпня 2016 року

№ /Л ^ ~

Про внесення змін в рішення виконавчого
комітету Почаївської міської ради № 142
від 29.09.2015р. «Про утворення постійнодіючої міжвідомчої комісії з розгляду
питань щодо відключення споживачів
від мереж центрального опалення і
гарячого водопостачання та встановлення
індивідуального джерела опалення»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою забезпечення реалізації прав споживачів на відмову від отримання послуг із
центрального опалення і гарячого водопостачання та в становлення індивідуального
джерела опалення, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в (додаток 1) рішення виконавчого комітету Почаївської міської
ради № 142 від 29.09.2015р. «Про утворення постійно-діючої міжвідомчої
комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж
центрального опалення і гарячого водопостачання та встановлення
індивідуального джерела опалення» та викласти його згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова
Максимчук С.В.
Новаковська І.Ю .

В.С. БОЙКО

Додаток 1
До рішення виконавчого
комітету міської ради

Склад
постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення
споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та
встановлення індивідуального джерела опалення

1. Голова комісії - Максимчук Сергій Вікторович - заступник міського
голови;
2. Секретар комісії - Лівар Надія Миколаївна - керуюча справами, секретар
виконкому міської ради;
Члени комісії:
3. Ковальчук Віктор Іванович - начальник Почаївського ККП;
4. Ягеніч Сергій Андрійович - перший майстер Почаївської теплодільниці;
5. Лотоцька Світлана Петрівна - вчитель хореографії Почаївської музичної
школи;
6. Західна Олександра Тарасівна - завідувач клініко-діагностичної лабораторії
Почаївської РКЛ;
7. Новаковська Іванна Юріївна - начальник юридичного відділу міської ради.

Секретар виконкому
міської ради

Н.М.ЛІВАР

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від « 09 » серпня 2016 року

№ /Л б

Про затвердження акту комісійного обстеження
факту знищення окремих об’єктів нерухомості
(частин майнового комплексу) по вул. Лосятинська, 92А,
92Б м. Почаїв
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Космонавтів, 16, Плетюка І.В. вх.№
512 від 11.07.2016р. та обговоривши подані матеріали Кременецького РКБТІ та
акти перевірки
комісійного обстеження факту знищення окремих об’єктів
нерухомості (частин майнового комплексу) по вул. Лосятинська, 92А, 92Б,
м.Почаїв, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :
1. Затвердити акт комісійного обстеження факту знищення:
1.1. частини комплексу (нежитлових будівель) у м. Почаїв, вул. Лосятинська,
92А, 92Б від 12.07.2016 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова
Максимчук^СТ^а'
НоваковсГка І.Ю . і

В.С. БОЙКО

Затверджено рішенням виконкому
Почаївської міської ради № /Л б
від « і?.9 »
<2<Р_____ 2016 року

А КТ
комісійного обстеження факту знищення частини комплексу (нежитлових
будівель у м. Почаїв по вул. Лосятинська, 92А, 92Б.
« - /£ »_____2016 р.

м. Почаїв

Комісія в складі:
голови комісії Максимчука Сергія Вікторовича - заступника міського голови
та членів комісії
депутата міської ради Савчука Миколи Васильовича
заступника міського голови Чубика Андрія Віталійовича
власника комплексу Плетюка Іллі Володимировича
представника громадськості Рудого Олексія Івановича
створеної за усним розпорядженням Почаївського міського голови, цього
числа провела перевірку факту знищення частини комплексу (нежитлових будівель)
у м. Почаїв, вул. Лосятинська 92А, 92Б, власником яких є Плетюк Ілля
Володимирович згідно договору купівлі-продажу від 21.09.2006р. реєстр. № 3802,
зареєстрованого приватним нотаріусом Михайловою Г.В. та договору купівлі
продажу від 21.09.2006р. реєстр. № 3804, зареєстрованого приватним нотаріусом
Михайловою Г.В.
При перевірці встановлено, що на території майновго комплексу по вул.
Лосятинська, 92 (А,Б) знаходиться будівля з металоконструкцій, площею 220,2м2.;
цегляна будівля гаража, площею 61,2м2.; цегляна будівля бойні, площею 143,1м2.;
цегляна сторожка, площею 17,5м2. Знищений металічний навіс, цегляний хлів та
хлів із шиферних листів. Загальна площа майнового комплексу по вул. Лосятинська,
92А, м.Почаїв складає 119,0м2.; по вул. Лосятинська, 92Б, м. Почаїв складає 250,5м2.
Про що складено даний акт.

Комісія
Голова комісії:
Максимчук Сергій Вікторович
Члени комісії:
Чубик Андрій Віталійович
Плетюк Ілля Володимирович
Савчук Микола Васильович
Рудий Олексій Іванович

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «

» серпня 2016

№

Про надання дозволу
ФО-П Чагарин Л.В.
на розміщення тимчасової
споруди для здійснення
підприємницької діяльності
Розглянувши заяву ФО-П Чагарин Л.В. про надання дозволу на
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності на
власній земельній ділянці комерційного призначення, в м. Почаїв, вул.
Шевченка, 5,керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної
діяльності», виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ФО-П Чагарин Лесі Володимирівні на розміщення
тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності в м.
Почаїв, вул. Шевченка, 5.
2. ФО-П Чагарин Л.В. виготовити паспорт прив’язки для розміщення
тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності в м.
Почаїв, вул..Шевченка, 5.
3. Подати паспорт прив’язки на затвердження виконавчому комітету
Почаївської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони навколишньогодґрйродного сере^вищ а.

Міський голова
А
Чубик А.В.
Новаковська І.Ю. ‘

В.С.Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2016 року

№ /Л 'ґ ’

Про надання дозволу на
реєстрацію місця проживання
у квартирі №
їм. Почаїв гр. Крутяку В.М.
± ,

Д іи

О'У Л і

1 Т ІІІ и Л \1 \И ) ^

Керуючись ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 65 Житлового кодексу України, розглянувши заяву гр. Крутяка
Володимира Миколайовича, який просить дати дозвіл на реєстрацію місця
проживання у квартирі №
в м. Почаїв та заяву гр.
Артем’євої Віри Олексіївни про те, що вона не заперечує у реєстрації у даній
квартирі свого внука - Крутяка Володимира Миколайовича , виконком міської
ради
і.

І

і IV /

и у

Л .

і. Т А . Ж

Вирішив:

1. Надати дозвіл на реєстрацію місця проживання гр. Крутяка Володимира
Миколайовича у квартирі № , ,
х.х.х
~ в м. Почаїв.

Міський голова
', ч І'Л

Лівар Н.М.
Новаковська І.Ю .

И

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2016 року

№

/Л

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Березій Г.П.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв в_,... _ _____ ______, _ 1 гр.
Березій Ганни Пилипівни , яка просить виділити одноразову грошову
допомогу у зв’язку з тим, що у належній їй господарській будівлі виникла
пожежа, яка завдала значних матеріальних збитків,
взявши до уваги
депутатський акт обстеження від 29 червня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Березій Ганні Пилипівні в
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Березій Г.П. одноразову
грошову допомогу.

Міський голова
' 'З\

Лівар Н.М.
Новаковська І.Ю.

В.С.БОИКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ /Л ?

від 09 серпня 2016 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги на
поховання гр. Галанець О.О.

Розглянувши заяву гр. Галанець Оксани Олексіївни ,жительки м.
Почаїв ... ^ ___ , _ , яка провела похорон свого чоловіка - Галанця Сергія
Мироновича про виділення їй одноразової грошової допомоги, виконком
міської ради
Вирішив:

1. Виділити гр. Галанець Оксані Олексіївні одноразову грошову допомогу в
розмірі 500 (п’ятсот) грн.
2.Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Галанець Оксані Олексіївні
одноразову грошову допомогу/!

Міський голова

Лівар Н.М.
Новаковська І.Ю .'

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2016 року

№ /< //

Про зміну адресного номера житловому
будинку з господарсько-побутовими
будівлями, який належав гр. Крутяку Г.А.
З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні », Положенням про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес
об’єктам нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням сесії Почаївської
міської ради № 1351 від 27 листопада 2013 року, враховуючи довідку, видану
приватним нотаріусом № 812/02-14 від 29.07.2016 року та розглянувши заяву
гр. Крутяка Сергія Григоровича , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:

1. Змінити адресний номер житловому будинку з господарсько-побутовими
будівлями
по
11ІП ІЛ ІЛ Н ІІ з м. Почаїв,
який належав
гр.
Крутяку Григорію Антоновичу
на праві приватної власності з
попереднього адресного номера «30» на адресний номер «28» .

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне господарство
п о ь ^ ...—........... : в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова

ліварн.м .
Новаковська І.Ю.

*

и

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 09 серпня 2016 року

№

Про присвоєння адресного номера
житловому будинку з господарськопобутовими будівлями, який належить
гр. Митрозі О.І.
З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні », Положенням про єдиний порядок присвоєння та
реєстрації адрес об’єктам нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням
сесії Почаївської міської ради № 1351 від 27 листопада 2013 року та
розглянувши заяву гр. Митроги Олексія Івановича , виконком міської ради

Вирішив:
1. Присвоїти
адресний номер житловому будинку з господарськопобутовими будівлями по
в м . Почаїв, який
належить на праві приватної власності гр. Митрозі Олексію Івановичу 12 «а» .
2. Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне господарство по
вул.
в м. Почаїв V відповідності до п.1 даного рішення.
і -

У/ А* У

1(7 ^о//

и/

V/

~ї~Ті V,

Міський голова

Лівар Н.М.
Новаксвська І.Ю. 1

»/

/

В.С.БОИКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2016 року

№

/4 4

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить
гр. Трофимлюк Л.І.
З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні », Положенням про єдиний порядок присвоєння та
реєстрації адрес об’єктам нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням
сесії Почаївської міської ради № 1351 від 27 листопада 2013 року та
розглянувши заяву гр. Трофимлюк Любов Іванівни , виконком міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці по
„ ______ і в м.
Почаїв ( кадастровий номер 6123410500:02:001:3552) площею 0,0286 га ,
цільове призначення якої
для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка), яка належить на праві приватної власності гр. Трофимлюк
Любов Іванівні - 40 «б» .
2. Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне господарство
вул. Шевченка в м. Почаїв у відподідності до п.1 даного рішення.

Міський голова

Лівар Н.М.
Новаковська І.Ю.

В.С.БОИКО

по

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 09 » серпня 2016 року

№ У З4

Про взяття Струкала О.О.
на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши
заяву жителя м. Почаїв, в>.......-------------, -1, Кременецького району Струкала Олега
Олексійовича, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Струкала Олега Олексійовича на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території
м.Почаїв.
2. Включити гр. Струкала Олега Олексійовича до загальноміського списку по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
на території м. Почаїв.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова
Максимчук С .В ^ ^
Новаковська І.Ю. ^

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «09 » серпня 2016 року

№ /^ У ~

Про взяття Жужельського Г.В.
на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши
заяву жителя с. Устечко,
___ г ____т, Кременецького району, учасника
бойових дій Жужельського Григорія Васильовича, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :
1. Взяти гр. Жужельського Григорія Васильовича на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м.
Почаїв.
2. Включити гр. Жужельського Григорія Васильовича до загальноміського
списку по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво на території м. Почаїв на позачергову чергу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова
Максимчук
Новаковська І.Ю .

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 09 » серпня 2016 року

№

Про взяття Гречко Н.М.
на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши
заяву жительки м. Почаїв, вул. ----------- ~2, Кременецького району Гречко Наталії
1 Миколаївни, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Гречко Наталію Миколаївну на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території
м.Почаїв.
2. Включити гр. Гречко Наталію Миколаївну до загальноміського списку по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
на території м. Почаїв.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

/7

Міський голова

Максим1
Новаков

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 09 » серпня 2016 року

№ /З ?

Про взяття Сманила А.Д.
на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши
заяву жителя м. Почаїв, _
, Кременецького району Смачила Андрія
Дмитровича, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Смачила Андрія Дмитровича на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території
м.Почаїв.
2. Включити гр. Смачила Андрія Дмитровича до загальноміського списку по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
на території м. Почаїв.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.
/1

Міський голова
Максимчук
Новаковська І.Ю .

В.С. БОЙКО

