УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «27» вересня 2018 року

іі ■
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№ 173:*,

Про надання дозволу на відключення від
мережі централізованого теплопостачання
квартири № 10 багатоквартирного житлового
будинку за адресою вул. Липова, 2, м. Почаїв
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 Р6 «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №4 від
22.11.2005р. «Про затвердження порядку відключення окремих житлових будинків від мереж
централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від
централізованого теплопостачання», рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради № | іи;:
142 від 29.09.2015р. «Про утворення постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодр 1 Ід
відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання тр •'
встановлення індивідуального джерела опалення», розглянувши протокол № 5 від 11.05.20 Шй; |
засідання постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення споживфір і Ивід мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального ! [;
джерела опалення, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :
1. Протокол № 7 від 04.09.2018р. засідання постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду
питань щодо відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого
водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення взяти до відома.
2. Надати дозвіл гр. Генсіцькій Надії Григорівні, жительці м. Почаїв, вул. Липова, 14 на
відключення від мережі
централізованого теплопостачання та встановлення
індивідуального джерела опалення квартири № 10 багатоквартирного житлового будинку
по вул. Липова, 2, м. Почаїв.
3. Гр. Генсіцькій Надії Григорівні:
;і
3.1.
Під наглядом балансоутримувача (власника) будинку і теплопостачальної!)
підприємства забезпечити у міжопалювальний період відключення квартири ЛЇ10
багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв від мережі
центрального опалення, про що скласти відповідний акт.
3.2.
Влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 10 багатоквартирного
житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.
4. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 10
багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв гр. Генсіцької Н.Г.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник міського голови^
Бондар Г.В.

С.В. МАКСИМЧУК

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «27» вересня 2018 року

№ 174

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету № 109
від 13.07.2018р. «Про демонтаж
тимчасових споруд»
І:

Враховуючи заяву ФО-П Замковського М.В. вхід. № 891 від 26.09.2018рі? '!
керуючись Положенням про користування об’єктами благоустрою комунальнс|ї • [
власності на території м. Почаїв, схемою розміщення тимчасових споруд хщя і |
провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, затвердженої рішенням ! :
виконавчого комітету № 68 від 03.05.2018р., Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до п.2 рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради
№ 109 від 13.07.2018р. та викласти п.2 в наступній редакції: «Попередити
приватних підприємців про необхідність проведення демонтажу тимчасових ,
■і
споруд будь-якого типу по вул. Возз’єднання, що розташовані без відповідних
дозвільних документів та неналежного естетичного вигляду у строк до 01
грудня 2018 року».
:-jj. л
!' І
2. Внести зміни до п.З рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради !
№ 109 від 13.07.2018р. та викласти п.З в наступній редакції: «Доручити
Почаївському ККП, у разі наявності тимчасових споруд будь-якого типу по
вул. Возз’єднання без відповідних дозвільних документів після 01 грудня 2018
року, здійснити демонтаж таких споруд відповідно до Положення про
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
в м. Почаїв».

Заступник міського голови
Бондар Г,В.

УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
р і ш і ; п іі я

від 27 вересня 2018 року

Лі* 175

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Крав новій ЗЛ,
Розглянувши заяву жительки е. Старим Гараж* вуд. Вишнева, 8 гр.
Кравцової Зінаїди Іванівни , пенсіонерки, інваліда П-ї групи загального
захворювання, яка просить виділити одноразов}' грошову допомогу у зв’язку із
важким матеріальним станом, взявши до уваги депутатський акт обстеження
від 31 с ер ігня 2018 року та керую ч ис ь 11ол ож е іні я м про на; іан ня одноразової
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в
с кл ад н их ж итат в их о б ставинах, зат ве ]ід ж е 11о го рітіле ш ія м іти ко на вчого ко мі тету
№ 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш н в:
1. В ид іііити о; и іоразо ву гр о шо в\ . іо помогу гр. Кр а вдові й 3 інаїд і Іванівні в
розмірі 500 ( п ’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кравцевій Зінаїді
Іванівні одноразову грошове допомогу.

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№ 176

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Стрельбицькому В.А.
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, ЗО,
гр.
Стрельбицького Володимира Анатолійовича , який
просить виділити
одноразову ірошову допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження
від 25 вересня 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
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Стрельбицькому Володимиру
Анатолійовичу в розмірі 500 ( п’ятсот) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Стрельбицькому
Володимиру Анатолійовичу одноразову грошову допомогу.

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№177

Про виділення одноразової
грошової допомоги
гр. Цьолці А.Д.
Розглянувши заяву жителя
м. Почаїв
вул. Лосятинська,
10
гр. Цьолки Андрія Дмитровича, який просить виділити одноразову грошову
допомогу , взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій
(серія УБД № 119693 від 06 жовтня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення
антитерор ястичної операції, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Цьолці Андрію Дмитровичу
в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр.
Дмитровичу одноразову грошову допомогу .

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

Цьолці Андрію

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№ 178

Нро виділення одноразової
грошової допомоги
гр, Мудрагелову ОХ.
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Космонавтів, 25 гр.
Мудрагелова Олександра Геннадійовича, який просить виділити одноразову
грошову допомогу , взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника
бойовий дій (серія УБД № 441904 від 12 вересня 2018 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

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мудрагелову Олександру
Геннадійовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр.
Мудрагелову
Олександру Геннадійовичу одноразову грошову допомогу .

Заступник міського голрци^
ЛіварН.М .
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№ 179

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Проток В.Д.
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. І. Хворостецького, 11 «а», гр,
Процюка Володимира Дмитровича , який просить виділити одноразову
ірошову допомогу на лікування, взявши до уваги довідку № 545 від 07,09,2018
року «ТОКОД» , депутатський акт обстеження від 10 вересня 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
В и р іш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр, Процюк Володимиру
Дмитровичу в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Процюк Володимиру
Дмитровичу одноразову грошову допомогу,

Заступник міськ

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№ 180

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Кваснюк І Х \
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 2 кв. 6 гр.
Кваснюк Ганни Степанівни ,
яка просить виділити одноразову грошову
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги
депутатський акт обстеження від 09 серпня 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
В и р іш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кваснюк Ганні Степанівні в
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кваснюк Ганні
Степанівні одноразову грошову допомогу.
\,

у

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№181

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Яблонській Г.Ф.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул, Космонавтів, 1 гр.
Яблонської Галини Федорівни, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом взявши до уваги
депутатський акт обстеження від 09 серпня 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
Вирішив:
Г Виділити одноразову грошову допомогу гр. Яблонській Галині Федорівні
в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Яблонській Галині
Федорівні одноразову грошову допомогу.

Заступник міською голові
Лі вар Н.М:
Бондар Г.В.

СВ. МАКСИМЧУК

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№ 182

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Гринюк С.С.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Стельмащука, 26 гр.
Гринюк Світлани Степанівни,
яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на лікування , взявши до уваги довідку № 7507/1448 від 16.07.2018
року комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня»,
депутатський акт обстеження від 21 вересня 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
Вирішив:
1.

Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гринюк Світлані Степанівні в
розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Гринюк Світлані
Степанівні одноразову грошову допомогу.

ЛіварН.М. ^
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№ 183

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Онук Л.А.
Розглянувши заяву жительки м, Почаїв вул. Бригадна, 36 гр. Онук
Любов Анатоліївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на
лікування , взявши до уваги довідку № 44 від 13,09.2018 року районного
комунального закладу «Кременецький центр первинної медико-санітарної
допомоги», депутатський акт обстеження від 14 вересня 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
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Онук Любов Анатоліївні в
розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Онук Любов
Анатоліївні одноразову грошову допомогу.

Заступник міського голлі>іж

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№ 184

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Козачинській М.П.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Л. Українки, 7 гр.
Козачинської Марії Петрівни,
яка просить вид шити одноразову грошову
допомогу на лікування , взявши до уваги довідку № 48 від 26.09.2018 року РКЗ
«Кременецького центру первинної медико-санітарної допомоги», депутатський
акт обстеження від 24 вересня 2018 року та керуючись Положенням про
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення Почаївської міської об'єднаної територіальної громади, які
опинилися в складнрїх життєвих обставртнах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Козачиинській Марії Петрівні
в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Козачиинській Марії
Петрівні одноразову грошову допомогу.

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року

№185

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Про цюк С.М.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул, Я. Мудрого, 37 гр. Процюк
Євгенії Максимівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на дороговартісне лікування взявши до уваги довідку
РКЗ
Кременецького центру первинної медико-санітарної допомоги від 10 вересня
2018 року депутатський акт обстеження від 31 серпня 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
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Процюк Євгенії Максимівні
в розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Процюк Євгенії
Максимівні одноразову грошову допомогу.

МАКСИМЧУК

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 27 вересня 2018 року

№ 186

Про зміну адресного номера
житловому будинку з
господарсько-побутовими будівлями,
який належить гр. Березію ПЛІ.
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. Березія Петра Прокоповича , виконавчий
комітет міської ради
Вирішив:
1. Змінити адресу житловому будинку з господарсько-побутовими
будівлями,
який належить гр. Березію Петру Прокоповичу з
попереднього номера 20 на номер 20 «а» по вул. Березина в м. Почаєві.
2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул. Березина в м. Почаїв у
відповідності до п.1
даного рішення.

Заступник міського голов

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ІЮЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 27 вересня 2018 року

№ 187

Про зміну адресного номера житловому
будинку з надвірними будівлями
но вул. Варшавська
З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачам, Положенням про порядок присвоєння та зміни
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської
міської ОТТ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року враховуючи довідки, видані приватним нотаріусом № 862/0214 та № 870/02-14 від 16.07.2018 року та розглянувши заяву гр. Славінського
Миколи Григоровича , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Змінити адресний номер житлового будинку, який належав
гр.
Славінській Раїсі Андріївні на праві приватної власності з адресного
номера «22» по вул. Калініна на номер «50а» по вул. Варшавська в м.
Почаєві.
2. Змінити
адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:2139) площею 0,10 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд (присадибна ділянка), яка належала гр. Славінській Раїсі
Андріївні з попереднього адресного номер «50 » на номер «50а» по вул.
Варшавська в м. Почаїв.
3. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул. Варшавська в м. Почаїв у відповідності до п.1
даного рішення.

Заступник міської о голови
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

.МАКСИМЧУК

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 27 вересня 2018 року

№ 188

Про присвоєння окремих адресних
номерів виділеним в окремі об'єкти
права власності частинам житлового
будинку , які належать гр, Пекні Т.С.
та Панчук О.С.
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 беручи до уваги Договір про виділ у
натурі частки з нерухомого майна № І265 від 13.09.2018 року та розглянувши заяву гр.
їїекної Тетяни Стапіславівни та Панчук Ольги Станіславівни , виконавчий комітет міської
ради

Вирішив;
1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 56/TÜ0 частині житлового
будинку з господарсько-побутовими будівлями , а саме: коридору 1-4,2 кв.м, санвузла
11-4,0 кв.м., прихожою —1-І-9,6 кв.м, житлові кімнати 1-5-15,3., 1-6-11,5 кв.м., кухня
1-4-13,0 кв.м., загальною площею - 57,6 кв.м. та житловою - 26.8 кв.м. гараж —«Г»,
яка належить Пекні Тетяні Станіславівні адресний номер «17» но вул. Наливайка в
м. Почаїв.

2. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 44/100 частині житлового
будинку з господарсько-побутовими будівлями , а саме: туалет 111 - 1,00 кв.м,
коридор ІУ -1,20 кв.м, кухня І - 6,30 кв.м, житлові кімнати 1-2-10,9 кв.м, 1-3-13,5
кв.м, загальною площею 32,9 кв.м., житловою площею 24,4 кв.м, літня кухня-сарай «Лк-Б», яка належить Панчук Ользі Станіславівні адресний номер «17 а» по вул.
Наливайка в м. Почаїв.

3. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести
господарство по
вул. Наливайка в м. Почаїв.

Заступник міського голову
Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

відповідні

зміни

в

адресне

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 27 вересня 2018 року

№ 189

Про присвоєння адресної о номера
житловому будинку , який належить
гр. Сіморі С.Л.
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 Ііочаївської
міської ОТ І '. затвердженого рішенням сесії Ііочаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Сімори Сергія Леонідовича,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність до експлуатації об’єкта № ТИ 141182191096, кадастровий
номер земельної ділянки 6123410500:02:001:3184),
який
належить
гр. Сіморі Сергію Леонідовичу адресний номер «11 а» по вул.
Лосятинська в м. Почаїв.
2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне
господарство по вул. Лосятинська в м. Почаїв у відповідності до пЛ
даного рішення.

Заступник міського голов

Лівар Н.МЛ
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від «27 »вересня

2018 року

№190

Про взяття гр. Мацишнна А.В.
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. Марка Вовчка , 48 гр. Мацишина Артура Віталійовича, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Мацишина Артура Віталійовича на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під Індивідуальне житлове будівництво на території м.
Почаїв.
2. Включити гр. Мацишина Артура Віталійовича 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.

Заступник міського голови
Олснмік М.Г.
Нондар Г.К.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від « 27 » вересня

2018 року

№191

Про взяття гр. Сохацьку І.П.
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 жительки Кременецького
району м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 23, гр. Сохацьку І.П., виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Сохацьку Іванну Петрівну на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м.
Почаїв.
2. Включити гр. Сохацьку Іванну Петрівну 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.

Заступник

Бондар Г.В.

