УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від « 7 » листопада 2017 року

№ 194

Про надання дозволу на виготовлення
проектно-кошторисної документації
на капітальний ремонт ЗОШ І-Ш ст.
в м. Почаїв Кременецького району
1 ернопшьської області з використанням
енергозберігаючих технологій (Блок Б).
Враховуючи лист адміністрації Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №209 від
17 жовтня 2017 року щодо надання дозволу на виготовлення проектнокошторисної документації на капітальний ремонт Почаївської ЗОШ І-ІІІ ст. з
використанням енергозберігаючих технологій (Блок Б), відповідно до цільової
програми
«Впровадження
та
застосування
енергоефективних
та
енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019
рр.», виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів на виготовлення
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ
ст. в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області з
використанням енергозберігаючих технологій (Блок Б).

2.

Після проведення експертизи проектної документації затвердити
проект у встановленому законодавством порядку.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
відділу освіти Петровського О.Н.

Міський голова

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від «07» листопада 2017 року

№ 195

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Панасюк Світлані Іванівні
Розглянувши заяву ФО-П Панасюк Світлани Іванівни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою (прибудинковою територією) для
розміщення тимчасової споруди з метою провадження підприємницької
діяльності в м. Почаїв
по вул. Липова, керуючись Положенням про
користування об’єктами благоустрою комунальної власності на території м.
Почаїв, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий
комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ФО-П Панасюк Світлані Іванівні на користування об’єктом
благоустрою ( прибудинковою територією) площею 40 м2 для
розміщення тимчасової споруди з метою провадження підприємницької
діяльності в м. Почаїв, по вул. Липова, у видовій точці №3 згідно
ситуаційної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв,
2. Підприємцю Панасюк Світлані Іванівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності,
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку:
Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від « 7 » листопада 2017 року

№ 196

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Кухаревич Надії Степанівні
Розглянувши заяву ФО-П Кухаревич Надії Степанівни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою (прибудинковою територією) для
розміщення тимчасової споруди з метою провадження підприємницької
діяльності в м. Почаїв
по вул. Липова, керуючись Положенням про
користування об’єктами благоустрою комунальної власності на території м.
Почаїв, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий
комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Кухаревич Надії Степанівні на користування
об’єктом благоустрою ( прибудинковою територією) площею 40 м2 для
розміщення тимчасової споруди з метою провадження підприємницької
діяльності в м. Почаїв, по вул. Липова, у видовій точці №3 згідно
ситуаційної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв,

2.

Підприємцю Кухаревич Надії Степанівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку:
Міський голова

В.С.Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 197

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Костнж Н.М.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Лосятинська, 60 гр.
Костюк Ніни Михайлівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 12 жовтня 2017 року та керуючись Положенням про надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Костюк Ніні Михайлівні в
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Костюк Ніні
Михайлівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 198

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Дмитрук Л.С.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Вишнева, 20 гр. Дмитрук
Любов Сидорівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 12
жовтня 2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Дмитрук Любові Сидорівні в
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради виділити гр. Дмитрук Любові
Сидорівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 199

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Ключ Л.К.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 2 кв. 2 гр. Ключ
Лариси Костянтинівни , пенсіонерки, інваліда III групи загального
захворювання яка
просить виділити одноразову грошову допомогу на
лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 25 жовтня
2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ключ Ларисі Костянтинівні в
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.
2.
Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ключ Ларисі
Костянтинівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 200

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Василевській Н.М.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Заньковецької, 9 «а» гр.
Василевської Надії Михайлівни , пенсіонерки, яка
просить виділити
одноразову грошову допомогу на лікування її чоловіка - Василевського Петра
Антоновича, який хворіє діабетом II типу , взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 26 жовтня 2017 року та керуючись Положенням про надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Василевській
Михайлівні в розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот ) гривень.

Надії

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Василевській Надії
Михайлівні одноразову грошову допомогу

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 201

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Литвинчук С.О.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Лосятинська, 66 гр.
Литвинчук Стефанії Олексіївни , пенсіонерки,
яка
просить виділити
одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський
акт обстеження від 23 жовтня 2017 року та керуючись Положенням про
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.
Олексіївні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

Литвинчук Стефанії

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Литвинчук Стефанії
Олексіївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 202

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Соболевській М.П.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 32 гр.
Соболевської Марії Петрівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 23 жовтня 2017 року та керуючись Положенням про надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Соболевській Марії Петрівні
в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Соболевській Марії
Петрівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 203

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Семеннж І.Ф.
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Дружби, 21 «а», гр.
Семенюка Івана Федоровича , пенсіонера, який просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 02 листопада 2017 року та керуючись Положенням про
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Семенюку Івану Федоровичу
в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Семенюку Івану
Федоровичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 204

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Чек Р.І.
Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Вишнева, 29 гр. Чек
Раїси Іванівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на лікування Сопіжука Володимира Гордійовича, 1942 р.н.
переселенця з Донецької області, який проживає у її будинку без реєстрації,
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 02 листопада 2017 року та
керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Чек Раїсі Іванівні в
1000 ( одна тисяча) гривень.

розмірі

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Чек Раїсі Іванівні
одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 205

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Вітенко А.І.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька, 37 гр.
Вітенко Алли Ігорівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 03 листопада 2017 року та керуючись Положенням про
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Вітенко Аллі Ігорівні в
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Вітенко Аллі Ігорівні
одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 206

від 07 листопада 2017 року

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Якимчук Н.В.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька, 45 гр.
Якимчук Наталії Володимирівни , пенсіонерки, яка просить виділити
одноразову грошову допомогу на лікування мами - Зубко Галини Григорівни,
1935 р.н.„ взявши до уваги депутатський акт обстеження від 03 листопада
2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.
Володимирівні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

Якимчук

Наталії

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Якимчук Наталії
Володимирівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 207

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Сапигора Н.А.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Винниченка, 15 «а» гр.
Сапигори Надії Андріївни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування, взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 03 листопада 2017 року та керуючись Положенням про
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сапигорі Надії Андріївні в
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сапигорі Надії
Андріївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 208

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Мотрунич О.Д.
Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 8 гр.
Мотрунич Ольги Дмитрівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування взявши до уваги
депутатський
акт
обстеження від 05 листопада 2017 року та керуючись Положенням про
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мотрунич Ользі Дмитрівні в
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Мотрунич Ользі
Дмитрівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 209

Про виділення одноразової
грошової допомоги на
поховання гр. Ільчук О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шкільна, 13 гр. Ільчук
Ольги Миколаївни , яка провела похорон свого чоловіка - Ьіьчука Миколи
Анатолійовича
про виділення
її одноразової грошової допомоги,
керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити гр. Ільчук Ользі Миколаївні одноразову грошову допомогу
в розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ільчук Ользі
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№210

Про виділення одноразової
грошової допомоги на
поховання гр. Семеляк М.Т.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. М. Рожко, 4 кв. 31 гр.
Семеляка Миколи Тарасовича , який провів похорон свого брата - Семеляка
Володимира Тарасовича про виділення
йому одноразової грошової
допомоги,
керуючись Положенням про надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити гр. Семеляку Миколі Тарасовичу одноразову
допомогу в розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.

грошову

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Семеляку
Миколі Тарасовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 листопада 2017 року

№ 211

Про зміну адресного номера
Уі частині житлового будинку
з надвірними будівлями,
який належить гр. Кравцю Г.М.
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 порядок присвоєння та зміни адресних номерів
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ,
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016
року та розглянувши заяву гр. Кравця Георгія Миколайовича , виконавчий
комітет міської ради
Вирішив:
1. Змінити адресний номер /4 частині житлового будинку з надвірними
будівлями,
яка належить гр. Кравцю Георгію Миколайовичу з
адресного номера «23» по вул. Юридика (колишня вулиця Лєрмонтова)
на адресний номер «38» по вул. Юридика в м. Почаєві.
2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне господарство
по вул. Юридика в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 07 » листопада 2017 року

№ 212

Про взяття Савчука В.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 с. Савчиці, вул. Польова, 5 Кременецького району Савчука
Володимира Олександровича , виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Савчука Володимира Олександровича на облік по виділенню
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на
території м.Почаїв.
2. Включити гр. Савчука Володимира Олександровича 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 спеціаліста земельного
відділу.

Міський голова
Олейнік М.Г

В.С.Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 07» листопада 2017 року

№ 213

Про взяття Красевича Я. 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 м. Почаїв, вул. Лосятинська, 2а Кременецького району Красевича
Ярослава Васильовича , виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Красевича Ярослава Васильовича на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території
м.Почаїв.
2. Включити гр. Красевича Ярослава Васильовича до загальноміського списку
по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво на території м. Почаїв.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.

Міський голова
Олейнік М.Г

В.С.Бойко

