
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « 13 » липня 2018 року №

Про надання дозволу на 
складання кошторису на додаткові 
роботи по об’єкту:
«Капітальний ремонт 
ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 15 
в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області із використанням 
енергозберігаючих технологій (Блок А)

Відповідно до ст.31 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та ДБН В.2.2.9-2009 «Громадянські будівлі та 
споруди», у зв’язку з тим, що під час виконання робіт із капітального ремонту 
будівлі Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кременецького району, Тернопільської 
області з використанням енергозберігаючих технологій (Блок А), виникли 
додаткові роботи непередбачені проектно-кошторисною документацією, а 
також у зв’язку із підвищенням цін на матеріали, керуючись ДБН Д. 1.1-1-2000 
«Правила визначення вартості будівництва», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради 
Тернопільської області на складання кошторису на додаткові роботи по 
об’єкту «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 15 в м. 
Почаїв, Кременецького району Тернопільської області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій (Блок А).

2. Погодити завдання на додаткові роботи по об’єкту «Капітальний ремонт 
ЗОШ І-ІІІ ступені по вул. Шевченка, 15 в м. Почаїв Кременецького району, 
Тернопільської області із використанням енергозберігаючих технологій 
(Блок А)» складеного на підставі акту обстеження від 14 червня 2018 року.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «13 » липня 2018 року №

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Почаївської 
міської ради №94 від 12 червня 2018 року 
«Про проведення конкурсу на посаду 
директора опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради Тернопільської 
області»

У зв’язку із зверненням профспілкового комітету Почаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської 
області від 14 червня 2018 року №125 з проханням включити до складу 
конкурсної комісії по відбору на посаду директора опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської 
області виконавчий комітет Почаївської міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Внести зміни до пункту 3 рішення виконавчого комітету Почаївської 
міської ради №94 від 12 червня 2018 року «Про проведення конкурсу на 
посаду директора опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області».

2. Включити до складу комісії з конкурсного відбору кандидатур на посаду 
директора опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області інженера з 
охорони праці, вчителя креслення Почаївської загальноосвітньої школи I- 
III ступенів Хлєбаса Ігора Олександровича.

3. Затвердити склад комісії з конкурсного відбору кандидатур на посаду 
директора опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області у кількості 13 
(тринадцяти) чоловік (додаток 1).

4. К о нтрол ь за вцконанням

/ V /';■/ I і | ^

Міський гоЯора

ого рішення залишаю за собою.

В.С. БОЙКО



Додаток 1
До рішення виконавчого 
комітету міської' ради 
№ /Д Ґ  від^Г#2018р.

Персональний склад комісії
з конкурсного відбору кандидатур на посаду директора опорного закладу 

Почаївська загальноосвітня школа І-ИІ ступенів Почаївської міської ради
Тернопільської області

Голова комісії:
- Максимчук Сергій Вікторович -  заступник міського голови.

Заступник голови комісії:
- Петровський Олександр Нестерович -  начальник відділу освіти 

Почаївської міської ради.
Секретар комісії:

- Яра Інна Володимирівна -  спеціаліст 1-ої категорії з питань кадрової 
роботи та діловодства Почаївської міської ради.

Члени комісії:
- Красевич Анастасія Богданівна -  спеціаліст відділу освіти Почаївської 

міської ради;
- Паляниця Тарас Михайлович -  депутат Почаївської міської ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності і етики;

- Сімащук Валентина Миколаївна -  депутат Почаївської міської ради, 
секретар постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту населення;

- Волянюк Юлія Василівна -  завідувачка Затишанської загальноосвітньої 
школи 1-го ступеня Почаївської міської ради;

- Волинець Наталія Петрівна -  практичний психолог Старотаразької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;

- Гуріна Тамара Григорівна -  методист Почаївського будинку дитячої 
творчості та спорту;

- Зорич Іван Пилипович -  представник громадськості;
- Федорук Лариса Михайлівна -  представник громадськості;
- Юзик Вікторія Віталіївна - член громадської організації «В майбутне- 

разом» м. Почаїв»;
- Хлєбас Ігор Олександрович -  інженер з охорони праці, вчитель креслення 

Почаївської загальноосвітньої школи І-ІЇІ ступенів Почаївської міської 
ради Тернопільської області.

Секретар виконавчого комітету Н.М. ЛІВАР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Від «/З » липня 2018 року № №  $

Про демонтаж 
тимчасових споруд

Керуючись Положенням про користування об’єктами благоустрою 
комунальної власності на території м. Почаїв, відповідно до схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв 
затвердженої рішенням виконавчого комітету №68 від 03 травня 2018 року, 
беручи до уваги рішення виконавчого комітету №93 від 12 червня 2018 р., з 
метою проведення благоустрою вул. Возз’єднання, виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

1. Провести благоустрій території по вул. Возз’єднання у відповідності до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м Почаїв по вул. Возз’єднання, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету №68 від 03 травня 2018 
року.

2. Попередити приватних підприємців про необхідність проведення 
демонтажу тимчасових споруд будь-якого типу по вул. Возз’єднання, 
що розташовані без відповідних дозвільних документів та неналежного 
естетичного вигляду у строк до 1 жовтня 2018 року.

3. Доручити Почаївському ККП, у разі наявності тимчасових споруд 
будь-якого типу по вул. Возз’єднання без відповідних дозвільних 
документів після 01 жовтня 2018 року, здійснити демонтаж таких 
споруд відповідно до Положення про розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності в м Почаїв.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власноуті2 промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку:

ВИРІШИВ:

^  В.С. Бойко
і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 » липня 2018 року № 4£0

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Шнайдрук Антоніні Миколаївні

Розглянувши заяву ФО-П Шнайдрук Антонівн Миколаївни щодо 
можливості користування об'єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз'єднання, керуючись Положенням про користування об'єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Шнайдрук Антоніні Миколаївні на користування 
об'єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз'єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 6 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв, вул. Возз'єднання.

2. ФО-П Шнайдрук Антоніні Миколаївні:

- затолочити 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

ВИРІШИВ:

відходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

Міський голова
Чубик А. В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року № / / /

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Триньці Руслані Володимирівні

Розглянувши заяву ФО-П Триньки Русланя Володимирівни щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Триньці Руслані Володимирівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці №9 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв, вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Триньці Руслані Володимирівні:

- 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 поєднання до інженерних мереж у 

відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових

ВИРІШИВ:

відходів.

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 » липня 2018 року № /XX

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 

, ФО-П Пасічнику Василю Павловичу

Розглянувши заяву ФО-П Пасічника Василя Павловича щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Пасічнику Василю Павловичу на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці №18 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Пасічнику Василю Павловичу :

- 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 пихшіь житловблсомуїш ьного господарства та комунальної 
власності, гірошщлШрсті, підпр ництва, транспорту та зв’язку:

ВИРІШИВ:

Міський голова (
Чубик А

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року № / / $

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Пасічник Марії Миколаївні

Розглянувши заяву ФО-П Пасічник Марії Миколаївни щодо можливості 
користування об'єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз'єднання, 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 Пасічник Марії Миколаївні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 1 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Пасічник Марії Миколаївні:

- 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 
Ж? з питань житловсИсамунального господарства та комунальної

ш і ас ності, прс^іи^ювіцсі і, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова < В.С. Бойко
Чубик АіВ. І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 » липня 2018 року № / / 4

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Костіцькій Наталії Вячеславівні

Розглянувши заяву ФО-П Костіцької Наталії Вячеславівни щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Костіцькій Наталії Вячеславівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці №17 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Костіцькій Наталії Вячеславівні:

- 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 привЯзки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у 

відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових

3. Контроль за виконанням^даного рішення покласти на постійну комісію 
і з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промж^ишдсті, підпри< ицтва, транспорту та зв’язку:

ВИРІШИВ:

відходів.

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня2018 року №

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Лисак Тетяні Іванівні

Розглянувши заяву ФО-П Лисак Тетяни Іванівни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Лисак Тетяні Іванівні на користування об’єктом 
благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової споруди з метою 
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, по вул. 
Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми розміщення 
тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці №4 відповідно до схеми 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Лисак Тетяні 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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово/їсомунального господарства та комунальної 
власності, промиріОДоЬті, підприєд цтва, транспорту та зв’язку:

ВИРІШИВ:

відходів.

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « ІЗ »липня 2018 року № / / £

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Михайловій Марії Олександрівні

Розглянувши заяву ФО-П Михайлової Марії Олександрівни щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Михайловій Марії Олександрівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 6 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
но вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 31 відповідно 
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Михайловій Марії Олександрівні:

- 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, промисцрго^ і, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В* .,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 » липня 2018 року № / / ?

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-І1 Рум’яйцевій Юлії Вікторівні

Розглянувши заяву ФО-П Рум’яйцевої Юлії Вікторівни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благ оустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Рум’яйцевій Юлії Вікторівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 6 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 7 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Рум’янцевій Юлії Вікторівні:

- 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

ВИРІШИВ:

відходів

і, підприємництва, транспорту та зв’язку:

В.С. Бойко, Міський голова
Чубик А.&



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року № / / Р

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Замковському Миколі Вікторовичу

Розглянувши заяву ФО-П Замковського Миколи Вікторовича щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Замковському Миколі Вікторовичу на 
користування об’єктом благоустрою площею 6 м2 для розміщення 
тимчасової споруди з метою провадження підприємницької діяльності 
в м. Почаїв, по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно 
ситуаційної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці 
№ 8 відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. 
Возз’єднання.

2. ФО-П Замковському Миколі Вікторовичу:

- заключити договір з балансоутрнмувачем (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 
вд лс\юсті, ііромиу^а^йі, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 201$ року № У /У

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Рум’яйцевій Юлії Вікторівні

Розглянувши заяву ФО-П Рум’яйцевої Юлії Вікторівни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Рум’янцевій Юлії Вікторівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 6 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 28 відповідно 
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Рум’янцевій Юлії Вікторівні;

- 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, прош^юторті, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року № /+С&

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Триньці Руслані Володимирівні

Розглянувши заяву ФО-П Три-ньки Руслани Володимирівни щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Триньці Руслані Володимирівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 10 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Триньці Руслані Володимирівні:

- заключи™ 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;
- заключите договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових 

відходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань жи^їрод-комунал ьного господарства та комунальної 
власності, іф і^^^^вості, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова ^ В.С. Бойко
Чубик А,В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « ІЗ » липня 2018 року №

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-ІІ Антонюк Лілії Ігорівні

Розглянувши заяву ФО-П Антонюк Лілії Ігорівни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Антонюк Лілії Ігорівні на користування об’єктом 
благоустрою площею 6 м2 для розміщення тимчасової споруди з метою 
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, по вул. 
Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми розміщення 
тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці №30 відповідно до схеми 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Антонюк Лілії Ігорівні:

- 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

ВИРІШИВ:

відходів

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « ІЗ » липня 2018 року №

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Чіп Ліні Іванівні

Розглянувши заяву ФО-П Чіп Ліни Іванівни щодо можливості 
користування об'єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул.
Возз'єднання, 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 Чіп Ліні Іванівні на користування об'єктом 
благоустрою площею 6 м2 для розміщення тимчасової споруди з метою 
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, по вул. 
Возз'єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми розміщення 
тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 29 відповідно до схеми 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності в м. Почаїв вул. Возз'єднання.

2. ФО-П Чіп Ліні Іванівні:

- заключили 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;
- заключили 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, пром^ювосі і, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова ^  В.С. Бойко
Чубик А.В. /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року № ^

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Дудар Олександри Анатоліївни

Розглянувши заяву ФО-П Дудар Олександри Анатоліївни щодо 
можливості користування об'єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз'єднання, керуючись Положенням про користування об'єктами 
благоусірою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Дудар Олександрі Анатоліївні на користування 
об'єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз'єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 11 відповідно 
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Дудар Олександрі Анатоліївні :

- 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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності’ ігромш і, підприємництва, транспорту та зв'язку:

ВИРІШИВ:

ВІДХОДІВ.

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року №

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Скальському Віктору Дмитровичу

Розглянувши заяву ФО-П Скальського Віктора Дмитровича щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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. Падати дозвіл ФО-П Скальському Віктору Дмитровичу на 
користування об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення 
тимчасової споруди з метою провадження підприємницької діяльності 
в м. Почаїв, по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно 
ситуаційної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці 
№ 15 відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. 
Возз’єднання.

2. ФО-П Скальському Віктору Дмитровичу :

- 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 
власїюфті, промир^^о^іі, підприємництва, транспорту та зв’язку:
\ чД і : ,

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В, V



УКРАЇНА
ПО КАЇРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І III Е II Н Я

від « ІЗ »липня 2018 року №

Про падання дозволу 
па розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Коліснику Михайлу Анатолійовичу

Розглянувши заяву ФО-П Колісника Михайла Анатолійовича щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності-в м. Почаїв по вул. 
Воз'Гєднапия, 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 Коліснику Михайлу Анатолійовичу на 
користування об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення 
тимчасової споруди з метою провадження підприємницької діяльності 
в м. Почаїв, по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно 
ситуаційної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, па місці 
№ 14 відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. 
Возз’єднання.

2. ФО- П П Кол і с н и ку М иха й л у А н атол і йо в и чу :

- заключите договір з балансоутримувачем (Почаївським ККГ1) щодо 
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.

- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду зі і дно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'еднання до інженерних мереж \ 

відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключите договір із Почаївським ККГІ 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 
Р І Ш Е Н Н Я

від « ІЗ » липня 2018 року №

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Цибульському Володимиру Петровичу

Розглянувши заяву ФО-П Цибульського Володимира Петровича щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами 
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл ФО-П Цибульському Володимиру . Петровичу на 
користування об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення 
тимчасової споруди з метою провадження підприємницької діяльності 
в м. Почаїв, по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно 
ситуаційної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці 
№ 20 відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. 
Возз’єднання.

2. ФО-П Цибульському Володимиру Петровичу :

- 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

3. Контроль за вик< ‘ [ покласти на постійну комісію

ВИРІШИВ:

відходів.

з питань жит 
власності, промі

^мунального господарства та комунальної 
гі, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « ІЗ »липня 2018 року № /Л  ¥

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Степанець Оксані Валеріївні

Розглянувши заяву ФО-П Степанець Оксани Валеріївни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Степанець Оксані Валеріївні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 19 відповідно 
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Степанець Оксані Валеріївні:

- заключили 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;
- заключили договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових 

відходів.

3. Контроль за; виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань жни і ово- ком уяал ь ного господарства та комунальної 
власності, ііромислоз^^іідіїриємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А,В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 » липня 2018 року №

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Колісник Євгенії Петрівні

Розглянувши заяву ФО-П Колісник Євгенії Петрівни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Колісник Євгенії Петрівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 21 відповідно 
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Колісник Євгенії Петрівні:

- заюпочити 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;
- заюпочити 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 
в;іасності, нромисл^^ді^иідіїриєміїиіцва, транспорту та зв’язку:

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року №

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Дудару Ігорю Степановичу

Розглянувши заяву ФО-П Дудара Ігоря Степановича щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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. Падати дозвіл ФО-П Дудару Ігорю Степановичу на користування 
об’єктом благоустрою площею 6 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 23 відповідно 
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Дудару Ігору Степановичу :

- 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-комугїйльного господарства та комунальної 
власності, нромислов(^цпідприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський гйлоіва В.С. Бойко
Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 »липня 2018 року № /^ (3

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Демчишин Зої Федорівні

Розглянувши заяву ФО-П Демчишин Зої Федорівни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з 
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Демчишин Зої Федорівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 12 відповідно 
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Демчишин Зої Федорівні :

- 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 пйтайь- житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисло^^т|, підприємництва, транспорту та зв’язку:

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 » липня 2018 року № / З /

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди 
на території об’єкта благоустрою 
ФО-П Триньці Руслані Володимирівні

Розглянувши заяву ФО-П Триньки Руслани Володимирівни щодо 
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 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 Триньці Руслані Володимирівні на користування 
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми 
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці №16 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2. ФО-П Триньці Руслані Володимирівні:

- 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 
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 132

Про подання клопотання
щодо присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» і р. Панчу к О.С.

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. Панчу к Ольги Стані славівни, яка народила і виховала до 
8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей , виконавчий комітет міської ради

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці м. Почаїв вул. 
Наливайка, 17 гр. Гіапчук Ользі Станіславівні , 14.03.1972 р.н., яка народила та 
виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей , а саме;

1. Панчук (Михальчук) Людмила Юріївна, 10.04.1990 р.н.

2. Панчук Сергій Юрійович, 24.02.1992 р.н.

3. Панчук Марк Юрійович, 1 1.04.2000 р.н.

4. Щіпський Віталій Ростиславович, 05.05.2007 р.н.

5. Щіпська Валерія Ростислав 4.03.2009 р.н.

В и р і ш и  в;

Міський голо1** В.С, БОЙКО

Лівар Н.М. 

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 133

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр, Василевській II.М.

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв вул. Заньковецької, 9 «а» гр. 
Василевської Надії Михайлівни , пенсіонерки, яка просить ви діл т и  
одноразову грошову допомогу на лікування її чоловіка - Василевської о Петра 
Антоновича, який хворіє діабетом II типу , взявши до уваги довідку 
ГІочаївської РКЛ № 65 від 19 червня 2018 року та депутатський акт 
обстеження від 19 червня 2018 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. Василевській Надії 
Михайлівні в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради, перерахувати гр. Василевській Надії 
М і їха й л і впі • од пораю ву гро ш о ну допомогу

В и р і ш и  в:

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
р і ш і; н н я

від 13 липня 2018 року № 134

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Трофимлюку С.Й.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул, Я. Мудрого, 2 кв. З гр. 
Трофимлюка Сергія Йосиповича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування мами -  Трофимлюк Марії Миколаївни, 1938 р.н, яка на 
даний час лежача, взявши до уваги довідку АЗПСМ № ЗО від 03 липня 2018 
року та депутатський акт обстеження від 06 липня 2018 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади, які отінилися 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. Трофимлюку Сергію 
Йосиповичу в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Трофимлюку Сергію 
Йосиповичу одноразову грошову допомогу.

Міський Толова В.С. БОЙКО

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 135

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр, Хитрук 0,Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 10 кв. З 
гр. Хитрук Ольги Дмитрівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги довідку Тернопільського обласного 
центру медико-соціальної експертизи від 05,06.2018 року та депутатський акт 
обстеження від 10 липня 2018 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. Хитрук Ользі Дмитрівні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Хитрук Ользі
Дмитрівні одноразову грошову огу.

В и р і ш и в:

М і с ь к ий гал іта  : В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 136

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Острому ЇХ

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Липова, 60 гр. Острого Ігоря 
Івановича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , взявши до 
уваги те, що вій має посвідчення учасника бойовий дій (серія АА № 221436 від 
31 липня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення І захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в районі проведення антитерористичної 
операції та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення ГІочаївської 
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. Острому Ігорю Івановичу в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Острому Ігорю
Івановичу одноразову грошов могу.

В и р і  ш и в:

Міський голова В.С БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 137

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр, Пясецькій Г.Т.

Розглянувши заяву жителя м. Гіочаїв вул. Березина, 65 гр. Пясецької 
Галини Тимофіївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування чоловіка -  Пясецького Михайла Івановича 1960 р.н„ який потребує 
дороговартісного лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ № 54 від 24 
травня 2018 року , депутатський акт обстеження від 20 червня 2018 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. Пясецькій Галині Тимофіївці 
в розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Пясецькій Галині 
Тимофіївні одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и  в:

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е II II Я

від 13 липня 2018 року № 138

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Коетюк О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Чайковського, 20 гр. 
Коетюк Оксани Всеволодіни , яка провела похорон свого брата ~ Кривіцького 
Олександра Вікторовича про виділення її одноразової грошової допомоги 
па поховання, 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. Коетюк Оксані Всеволодівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Коетюк Океані

В и р і ш и в :

Всеволодівні одноразову г опомогу.

Міський голова В.С БОЙКО

Лівар Н.М,
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 139

Про присвоєння адресного 
номера нежитловим будівлям -  
цеху № 3 та будівлі допоміжного 
складу до цеху № 3, які належать 
гр. Токар О.Т.

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 , беручи до уваги Договір купівлі-продажу від 22.09,2018 року 
за реєстровим № 1146, Договір купівлі-продажу від 22.09,2018 року за 
реєстровим № 1147 та розглянувши заяву гр. Токар Олени Тарасівни 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :
і. Присвоїти об’єкту нерухомого майна -  будівлі цеху № 3 -  загальною 

площею 805,4 кв.м. та будівлі допоміжного складу до цеху № 3 -  
загальною площею 200 кв.м., яка належить гр. Токар Олені Тарасівні 
адресний номер «5 а» по вуя. Промислова в м. Почаїв.

2, Рекомендувати громадянці Токар О.Т. відповідно до Закону України 
« Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» оформити реєстраційне посвідчення про право особистої 
власності на нерухоме майно відповідно до п. 1 даного рішення.

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

Міський голова В.С. БОЙКО
л /  Г , ,

Пі вар 11. VI. ) у-/У
Бондар Г.В. \  ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 140

Про присвоєння адресного 
номера будівлі прохідної № 1, 
яка належать гр. Сіморі О.І.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. ГІочаїв, 
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 ОТТ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради Уз 548 від 
31.10.2016 року , беручи до уваги Договір купівлі-продажу від 24.04.2018 року 
за реєстровим № 454 та розглянувши заяву гр. Сімори Ольги Іванівни 
(згідно довіреності від 14.01.2016 року за реєстровим № 10 - Новаковеька 
Іванна Юріївна) виконавчий комітет міської ради

1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна -  будівлі прохідної № 1, загальною
площею 17,00 кв.м., яка належить гр. Сіморі Ользі Іванівні адресний 
номер «29 в» по вул. Шевченка в м. По чаїв.

2. Рекомендувати громадянці Сіморі О.І. відповідно до Закону України
« Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» оформити реєстраційне посвідчення про право особистої 
власності на нерухоме майно відповідно до п. 1 даного рішення,

3. Кременецькому РК БТІ внести з м і н и  в  адресне господарство но вул.
Шевченка в м. По чаїв у відповідності до гі. 1 даного рішення.

В и р і ш и в :

М іський В.С. БОЙКО

Лі вар Н.Мд 
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня 2018 року № 141

Про присвоєння адресного номера 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Шмигельській М.П.

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 », керуючись 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. Шмигельської Марії 
Петрівни, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїш адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3673) площею 0,0538 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка належить гр. Шмигельській Марії 
Петрівні номер «75» по вул. Чайковського в м. Почаїв.

2. Рекомендувати громадянці Шмигельській М.П. відповідно до Закону
України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» оформити реєстраційне посвідчення про право 
особистої власності на 
рішення.

Міський л олова

Лі вар 11, М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 13 » липня 2018 року № 142

Про взяття гр. Галяса В.О. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жителя Кременецького району 
м. Почаїв, вул. Варшавська, 44, гр. Галяса Василя Олександровича, виконавчий 
комітет міської ради

1. Взяти гр. Галяса Василя Олександровича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Галяса Василя Олександровича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

3. Контроль за виконанням дав ішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу,

Міський голова В.С. БОЙКО
Онук В.В.

Бондар Г.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 13 » липня 2018 року № 143

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

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жителя Кременецького району 
м. Кременець, вул. Акімова, 256, гр. Дячука Степана Миколайовича, виконавчий 
комітет міської ради

1. Взяти гр. Дячука Степана Миколайовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Дячука Степана Миколайовича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням д рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міськийтолова В.С. БОЙКО
Онук В. В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 13 » липня 2018 року № 144

Про взяття гр. Музику В.Д. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жителя Кременецького району 
м. Кременець, вул. Стрілецька, 4, гр. Музики Василя Дмитровича, виконавчий 
комітет міської ради

1. Взяти гр. Музику Василя Дмитровича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Музику Василя Дмитровича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням д; ' ння покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова В.С. БОЙКО
Онук В.В.

Бондар Г.В.



Р І Ш Е Н Н Я

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Від « 13 » липня 2018 року № 145

Про взяття гр. Будняка В.М* 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жителя Кременецького району 
с. Устечко, вул. Фермерська, 77, гр. Будняка Віталія Миколайовича, виконавчий 
комітет міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Взяти гр. Будняка Віталія Миколайовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Будняка Віталія Миколайовича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням данрїт? рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу. /~

Міський голова В.С. БОЙКО
ОнукВ.В.

Бондар Г.В,


