
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року №112

Нро затвердження дати 
відзначення Дня міста Почаїв 
у 2017 році

З метою відзначення 567-ої річниці Дня заснування міста Почаїв, 
керуючись п.7 ст.32 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити дату відзначення Дня міста Почаїв у 2017 році -16 липня 2017 
року.

2. Утворити та затвердити склад організаційного комітету з питань підготовки 
та проведення 16 липня 2017 року заходів до Дня міста ( додаток 1)

3. Координацію та контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заступника міського голови Чубика А.В.

Міський голова В.С. Бойко



Додаток до рішення № УЛ£

від «/£>> 2017 року

СКЛАД

Організаційного комітету з питань підготовки та проведення 16 липня
2017р Дня міста Почаїв.

1. Чубик А.В.
2. Лівар Н.М.

3. Собчук П.П.

4. Ковальчук В.І.
5. Боцюк ОЛ.

6. Смачило С.Д.
7. Голуб А.П.

8. Кухаревич В.О.
9. Гуріна Т.М.

10. Сорока Я.В.

11. Пудайло В.М.

заступник міського голови,голова оргкомітету 

секретар виконкому, заступник голови оргкомітету 

член виконкому, директор міського будинку 

культури, заступник голови оргкомітету 

начальник Почаївського ККП, депутат міської ради 

головний бухгалтер міської ради 

директор Почаївської музичної школи 

директор Почаївського ДНЗ ВПУ-21 

директор Почаївської ЗОШІ-ІІІ ст. 

член виконкому, працівник Почаївського будинку 

дитячої творчості та спорту

Старший інспектор поліції Кременецького ВП ГУНП

України в Тернопільській області

працівник Почаївського міського будинку культури

Секретар виконавчого 
комітету міської ради

Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року №113

Про затвердження 
Положення по проведенню 
святкової Програми до 
Дня міста Почаїв

На виконання рішення сесії Почаївської міської ради від 23.12.2016 року 
« Про затвердження цільової Програми організації свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 
роки» керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення по проведенню святкової Програми до Дня міста 
Почаїв згідно додатку.

2. Організаційному комітету з питань підготовки та проведення заходів Дня 
міста забезпечити реалізацію заходів передбачених Програмою.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Чубика А.В.

Чубик А.В.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
Від « 19 » червня 2017 р. № //<£

Про затвердження Порядку 
направлення дітей, які потребують 
особливої уваги і підтримки, до 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку

Керуючись ст. 32, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Наказу 
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації 
від 10.05.2017 року №162 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та 
відпочинок у дитячих закладах оздоровлення та відпочину підпорядкованих 
місцевим органам управління освітою», цільової Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської міської територіальної громади на 2017-2018 
роки, затвердженої рішенням сесії Почаївської міської ради №622 від 23 
грудня 2016 року, з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, 
які потребують особливої уваги і підтримки, виконавчий комітет Почаївської 

• міської ради
В И Р І Ш И В :

1. Затвердити «Порядок направлення дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги і підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку» згідно із додатком 1 до рішення.

2. Затвердити «Положення про комісію з питань направлення дітей, які 
потребують особливої уваги і підтримки, до дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку», чисельний та персональний склад комісії згідно з додатками 
2-3 до рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Чубика А.В. та постійну депутатську комісію з питань 
освіти, кульдурц , охорони здорриїя, молоді,спорту та соціального захисту 
наІеде^няг- V.. ч /

Г.Г̂  4 І V- ' .7її.-.' і • '•у-,’ ? і і ' і _7:;:
Міськйй голова В.С.Бойко

Гіетрй^^йй О. ЇЬ :

1



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від 19 червня 2017 року №115

Про розробку проекту програми 
« Сприяння поліції у підвищенні 
рівня безпеки громадян на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017 рік»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови №63 від 19 червня 2017 
року, ст.27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

1 .Загальному відділу Почаївської міської ради розробити проект 
програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік».

2. В паспорті програми зазначити:

3. Розроблений проект програми подати на затвердження сесії 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря

ВИРІШИВ

- Розробник програми -  Загальний від діл Почаївської міської ради;
- Відповідальний виконавець програми -  Почаївська міська рада;

виконавчого комітету Лівар Н.М.

Міський голова В.С. Бойко

Коношевська М.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 116

Про подання клопотання
щодо присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» гр. Широкій О.Б.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державні нагороди України», керуючись « Положенням 
про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 
29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 
розглянувши заяву гр. Широкої Оксани Богданівни, яка народила і виховала до 
8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

І.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці с. Ст. Тараж вул. 
Вишнева, 29 гр. Широкій Оксані Богданівні , 23.05.1978р.н., яка народила та 
виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей, а саме:

1. Синишина Мар’яна Ростиславівна, 09.08Л998 р.н.

2. Синишина Анастасія Ростиславівна, 01.07.1999 р.н.

3. Широка Олена Ігорівна, 07.02.2004 р.н.

4. Широка Вікторія Ігорівна, 12.12.2005 р.н.

5. Широкий Артем Ігорович, 22.03.2007 р.н.

Міський голова , В.С. БОЙКО
■ і

Лівар Н.М. г*



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 117

Про збереження права на житло за 
неповнолітніми Фесюк У.С.,Фесюк Л.С.,
Фесюк К.С. та Фесюк О.С.

Керуючись ст.. 32, 33 Закону України «Про забезпечення організаційно- 
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» Законом України «Про охорону дитинства», 
постановою КМУ від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», відповідно до 
розпорядження голови Кременецької РДА № 177-од від 12 травня 2017 року 
«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування» та листа 
служби у справах дітей Кременецької РДА № 309/12-02-28 від 30.05.2017 року 
«Про закріплення житла» виконавчий комітет міської ради

1. Зберегти право на житло за неповнолітніми Фесюк Устиною Сергіївною, 
04.06.2008 р.н., Фесюк Людмилою Сергіївною,21.08.2009 р.н., Фесюк 
Кирилом Сергійовичем, 24.05.2012 р.н. та Фесюк Оленою Сергіївною, 
25.07.2016 р.н. закріпивши за ними частину будинку за адресою:
- вул. Польова, 1 с. Комарин Тернопільської області, в якому вони 

були зареєстровані до надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування і на даний час.

2. Контроль ' ення покласти на раду по опіці та

В и р і ш и в :

піклуванні І Почаївської міської ради .

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «19» червня 2017 року № //<Р

Про призначення квартиронаймача 
по вул. М. Рожко, 2, кв.1 
Бричковського І.М.

Враховуючи заяву гр. Бричковського В.М. вхід № 522 від 15.06.2017р. та 
заяву гр. Бричковського І.М. вхід. № 523 від 15.06.2017р., керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:

1. З моменту прийняття даного рішення вважати квартиронаймачем 
комунальної квартири № 1 по вул. М.Рожко, 2, м. Почаїв гр. Бричковського 
Ігора Миколайовича.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський толова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року №119

Про взяття на квартирний облік 
на першочергову чергу 
гр, Струк О.Г.

Розглянувши заяву гр. Струк Олега Геннадійовича , жителя м. Почаїв , 
провул. Шевченка, 7, який проживає у комунальній квартирі загальною 
площею 10,0 м.кв. із сім’єю в складі 3-х чоловік, який знаходиться на 
квартирному обліку на загальній черзі з проханням поставити його на 
квартирний облік на першочергову чергу при виконавчому комітеті міської 
ради, враховуючи довідку Кременецької районної комунальної лікарні від 
23.05.2017 року , керуючись Житловим Кодексом Української PCP, п.п. З п. 44 
«Правил обліку громадян , які потребують поліпшення житлових умов і 
надання їм жилих приміщень в Українській PCP»», беручи до уваги висновок 
громадської комісії з житлових питань від 15 червня 2017 року , виконавчий 
комітет міської ради

1. Поставити сім’ю гр. Струк Олега Геннадійовича у складі 3-х чоловік 
на квартирний облік для отримання житла згідно п.п. З п.44 «Правил 
обліку громадян , які потребують поліпшення житлових умов і надання 
їм житлових приміщень в Українській PCP» затверджених Постановою 
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 - на 
першочергову чергу .

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 120

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Швецю А.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гагаріна, 44 «а» гр. Швеця 
Анатолія Олександровича , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій 
(серія АА № 306805 від 04 травня 2017 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Швецю Анатолію 
Олександровичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Швецю Анатолію 
Олександровичу одноразову грошову допомогу на вищевказаний 
рахунок.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 121

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сень Й.М.

Розглянувши заяву жителя с. Ст.Тараж вул. Вишнева, 17 гр. Сень 
Иосифа Михайловича, який просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування , взявши до уваги довідку № 20 від 20.04.2017 року районного 
комунального закладу «Кременецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги», акт депутатського обстеження від 13 червня 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

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сень Иосифу Михайловичу в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сень Йосифу 
Михайловичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року №  122

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Шаповал І.Ю.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Сагайдачного, 10 гр. 
Шаповала Івана Юхимовича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування дружини, взявши до уваги виписку № 5807-17 
відділення хірургії хребта і спинного мозку м. Івано-Франківськ, акт 
депутатського обстеження від 23 травня 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шаповалу Івану Юхимовичу 
в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської рада перерахувати гр. Шаповалу Івану 
Юхимовичу одноразову грошову^допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 123

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Чорній Г.К.

Розглянувши заяву жительки с. Ст. Тараж вул. Колгоспна, 31 гр. Чорної 
Галини Костянтинівни , пенсіонерки, учасника війни, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу на лікування, взявши до уваги акт депутатського 
обстеження від 24 травня 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Чорній Галині Костянтинівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Чорній Галині

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року №124

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Мандзюку ВЛ.

Розглянувши заяву жителя с. Круки вул. Українська, 10 Рівненської 
області гр. Мандзюка Василя Івановича, який провів похорон свого тестя -  
Семащука Володимира Васильовича 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

1. Виділити гр. Мандзюку Василю Івановичу одноразову грошову допомогу 
в розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Мандзюку 
Василю Івановичу одноразову гр у допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року №125

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Піхович Г.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Промислова, 8 гр. Піхович 
Галини Семенівни , яка провела похорон свого чоловіка -  Піховича Мирона 
Ярославовича 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

1. Виділити гр. Піхович Галині СеменІвні одноразову грошову допомогу 
в розмірі 1500( одна тисяча п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Піхович Галині 
СеменІвні одноразову грошову

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 126

Про присвоєння адресного номера 
готельно-побутовому комплексу та 
мийці для автомобілів та зміну 
адресного номера земельної ділянки, 
які належать гр. Голуб О.В.

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 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. Голуб Ольги Василівни, виконавчий 
комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти новозбудованому готельно-побутовому комплексу та мийці 
для автомобілів ( декларація про готовність об’єкта до експлуатації № 
ТП 143171462054 від 26.05.2017 року), який належить гр. Голуб 
Ользі Василівні адресний номер «23-л» по вул. Лосятинська в м. 
Почаїв.

2. Змінити адресний номер земельної ділянки ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:1079) площею 0,23 га, для комерційної діяльності, яка 
належить гр. Голуб Ользі Василівні з номера «23-в» на номер «23-л» по 
вул. Лосятинська в м. Почаїв.

3. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по 
вул. Лосятицська в м. Почаїв відповідності до п. 1 даного рішення.

Міськії йг<

Лівар Н.М.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 127

Про зміну адресного номера об’єкту 
незавершеного будівництва, незавершений 
будівництвом житловий будинок відсоток 
готовності якого становить 72% та зміну 
адресного номера земельної ділянки, 
які належать гр, Кушельнику Ю.П.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. ІІочаїв, 
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. Кушельника Юрія Павловича, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити адресний номер об’єкту незавершеного будівництва,
незавершений будівництвом житловий будинок відсоток готовності 
якого становить 72%, який належить гр. Кушельнику Юрію 
Павловичу з номера «45» на номер «61» по вул. Березина в м. 
Почаїв.

2. Змінити адресний номер земельної ділянки ( кадастровий номер
6123410500:02:001:2266) площею 0,10 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка належить гр. Кушельнику Юрію Павловичу з 
номера «45» на номер «61» по вул. Березина в м. Почаїв.

3. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по
вул. Березина в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2017 року № 128

Про розгляд звернення 
гр. Антонюка М.В.

Розглянувши заяву гр. Антонюка Миколи Володимировича про виведення 
Із житлового фонду та переведення в нежитловий існуючий житловий будинок 
та надання дозволу на використання його як господарської будівлі (літню 
кухню) у зв’язку із зміною функціонального призначення даної будівлі та 
будівництвом нового житлового будинку за адресою : вул. Старотаразька, 31 м. 
Почаїв, беручи до уваги технічний паспорт на житловий будинок по вул. 
Старотаразька, 31, виданого Кременецьким РК БТІ від 03.12.2015 року, 
декларацію про готовність об’єкта до експлуатації управління державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № ТП 
180153563506 від 22.12.2015 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні », виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Вивести із житлового фонду в нежитловий існуючий житловий будинок
загальною площею 69,8 кв.м., що знаходиться по вул, Старотаразька, 31 і 
належить гр. Антонюку Миколі Володимировичу та надати дозвіл 
використовувати його як господарську будівлю (літню кухню).

2. Рекомендувати гр. Антонюку Миколі Володимировичу внести зміни у
право власності, зареєстроване за адресою вул. Старотаразька, 31 м. 
Почаїв, згідно вимог чинного законодавства.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 19 » червня 2017 року № 129

Про взяття Кулініч С.М. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

і.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жителя с. Ст. Тараж, вул.

■"Садова, ЗО, Кременецького району Кулініч Святослава Михайловича, виконавчий 
комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Кулініч Святослава Михайловича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Кулініч Святослава Михайловича до загальносільського списку 
по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного 
відділу.

Капшук О.М.,(

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 19 » червня 2017 року № 130

Про взяття Зубкевич О.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. РадивилІвська, 24 Кременецького району Зубкевич а 
Олександра Васильовича, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Зубкевича Олександра Васильовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Зубкевича Олександра 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 спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова В.С. Бойко
Капрічук О.



УКРАША
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 19 » червня 2017 року № 131

Про взяття Стецюк Ю Л. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жительки с. Ст. Тараж, вул. 
Сонячна, 32, Кременецького району Стецюк Юлії Леонідівни, виконавчий комітет 
міської ради

1. Взяти гр. Стецюк Юлію Леонідівну на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. Старий Тараж.

2. Включити гр. Стецюк Юлію Леонідівну до загальносільського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 19 » червня 2017 року № 132

Про взяття Кулініч Т.С. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жителя с. Ст. Тараж, вул. 
Садова, ЗО, Кременецького району Кулініч Тараса Святославовича, виконавчий 
комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Кулініч Тараса Святославовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Кулініч Тараса Святославовича до загальносільського списку 
по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу. ...

Міський голова В.С. Бойко

Капртук
/



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від « 19» червня 2017 року № 133

Про взяття Фурман Н.В. 
на облік но 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. Миру, 28 Кременецького району Фурман Неоніли 
Володимирівни, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Фурман Неонілу Володимирівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Фурман Неонілу Володимирівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням дан ішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В  :

відділу.

Міський толова В.С. Бойко

Капрічук О,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 19 » червня 2017 року № 134

Про взяття Репельської Г.М. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жительки с. Ст. Тараж, вул.

' Шкільна, 75а, Кременецького району Репельської Галини Миколаївни, виконавчий 
комітет міської ради

1. Взяти гр. Репельську Галину Миколаївну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Репельську Галину Миколаївну до загальносільського списку 
по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням дан покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу,

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 19 » червня 2017 року № 135

Про взяття Сиротюк Н.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жительки с. Ст. Тараж, вул. 
Молодіжна, 36, Кременецького району Сиротюк Надії Василівни, виконавчий 
комітет міської ради

1. Взяти гр. Сиротюк Надію Василівну на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. Старий Тараж.

2. Включити гр. Сиротюк Надію Василівну до загальносільського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський Толова В.С. Бойко


