УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «29» листопада 2018 року

№ Я С?(Ґ

Про затвердження проектно - кошторисної
документації на робочий проект «Будівництво
електричних мереж 10-0.4 кВ та ТП 10/0.4 кВ
зовнішнього забезпечення до точки приєднання
для електрифікації частини існуючих вулиць,
які будуть продовжені за адресою с. Старий Тараж
вул. Колгоспна та Молодіжна Кременецького району
Тернопільської області»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 11 травня
2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України», та експертного звіту від 09 листопада 2018
року № 20-0694-18 філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Тернопільській
області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ :
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту
«Будівництво електричних мереж 10-0,4 кВ та ТП 10/0.4 кВ зовнішнього
забезпечення до точки приєднання для електрифікації частини існуючих
вулиць, які будуть продовжені за адресою с. Старий Тараж вул. Колгоспна та
Молодіжна Кременецького району Тернопільської області» загальною
вартістю 488,940 тис. грн. (чотириста вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот сорок
гривень)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподіду обов’язків.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «29» листопада 2018 року

№

Про визнання переможця конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
З метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», на виконання рішення Почаївської
міської ради № 1401 від 27.06.2018р. «Про конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності», рішення Почаївської міської ради № 1523 від 19.10.2018р. «Про
продовження дії договору оренди нерухомого майна № 4 від 27.12.2013р.»,
враховуючи протокол № 4 від 20.11.2018р. засідання конкурсної комісії Почаївської
міської ради з відбору суб’єкта оціночної діяльності, керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати Тернопільську Торгово-Промислову Палату в особі оцінювача
Величко Олени Миколаївни переможцем конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності по 1 (одному) об’єкту:
- частини приміщення нежитлової будівлі Почаївського міського будинку
культури, площею 130,2 кв.м., що знаходиться за адресою вул. Шевченка, 2, м.
Почаїв.
2. Секретарю виконавчого комітету, керуючій справами міської ради Лівар Н.М.
опублікувати результати проведеного конкурсу на офіційному сайті
Почаївської міської ради
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «29» листопада 2018 року
Про надання дозволу Почаївській
районній комунальній лікарні на
видалення сухостійних та аварійних дерев
Розглянувши лист Почаївської районної комунальної лікарні №562 від
05.11.2018р., з метою попередження аварійної ситуації, яка може виникнути
внаслідок падіння сухостійних та аварійних дерев, що загрожує життю і здоров’ю
жителям громади, відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню від 26.11.2018р., керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006
року № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників
у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Почаївській районній комунальній лікарні на видалення
сухостійних та аварійних зелених насаджень в кількості 1 (однієї) липи,
відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
від 26.11.2018р.
2. Доручити керуючій справами, секретарю виконавчого комітету міської ради
Лівар Н.М. видати Почаївській районній комунальній лікарні ордер на
зрізання дерев.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА ГАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «29» листопада 2018 року

Л» * / / /

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету № 195
від 07 листопада 2018 року
Розглянувши заяву ФО-П Кухаревич Надії Степанівни за вхід.№1ІУ~ д
28 ! 1.20і8 року щодо зменшення площі об’єкта благоустрою (прнбудисюссо;
території), на якому розташована тимчасова снопуда в якій вона зцїйтвкд
підприємницьку діяльність в м. Почаїв по вул. Липова 1, враховуючу фактичну
використовувану площу об’єкта благоустроюю під тимчасовою спорудою,
керуючись Положенням про користування об’єктами благоустрою комунальної
власності на території м. Почаїв, Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий
комітет Почаївської міс ької ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету №195 від 07 листю;
2017 року, змінивши площу об’єкту благоустрою з 40 м2 на ЗО м2.

і:

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника місі-кого
голови Чубика А.В.
^

Міський голова

В,С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «29» листопада 2018 року

№

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету ЛЬ 196
від 07 листопада 2018 року
Розглянувши заяву ФО-П Панасюк Світлани Іванівни за вхід,№1 11 в: з
28.11.2018 року щодо зменшення площі об’єкта благоустрою (прибудинкоьоі
території), на якому розташована тимчасова споруда в якій вона здійщдое
підприємницьку діяльність в м. Почаїв по вул. Липова І, враховуючи фактичну
використовувану площу об’єкта благоустроюю під тимчасовою спору\аою.
керуючись Положенням про користування об’єктами благоустрою комуна.: ,
власності на території м. Почаїв, Законом України <<ІІро місцеве самоврядукагнт-.
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», вико ;а н п;
комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету №196 від 07 листок т:о
2017 року, змінивши площу об’єкту благоустрою з 40 м2 на ЗО м2.
2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника єпемоте
голови Чубика А.В.
/

Міський г олова

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «29» листопада 2018 року

№ Л

^

Нро затвердження проекту
«Реконструкція очисних споруд
каналізації продуктивністю 300 мЗ/добу
м. ІІочаїв, Кременецького району
Тернопільської області»
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»..
постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 11 травня 2011р. «Про
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення о,
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України», та експертного звіту від 11. 10. 2018 року №20-0513-18 філія
ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Тернопільській області, виконавчий комітет
Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити
проект
«Реконструкція
очисних
споруд
каналізації
продуктивністю 300 мЗ/добу м. ІІочаїв, Кременецького району Тернопільської
, області» загальною вартістю 12862,955 тис. гри. (дванадцять мільйонів
вісімсот шістдесят дві тисячі девіятсот п’ятдесят п’ять гри.).
Характеристика будівництва - Реконструкція.
Генеральний проектувальник - ТзОВ «Комфорт Еко».
Головний інженер проекту - Савчук Н.Ю.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова
і

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
віА «29» листопада 2018 року

№ Л /4

Про затвердження проекту
«Реконструкція філії «( і аротлризька
загальноосвітня школа 1-11 ступенів
опорного закладу Почаївська загальноосвітня
Дікола Г-І1І ступенів Почаївської міської ради
за адресою: вул. Шкільна, 2 в с. Старий Тараж
Кременецького району Тернопільської області.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови
Кабінету Міністрів України _\Ґй 560 від 11 травня 201 Ір. «Про затвердження Порядку затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України», та експертного звіту від 23.11. 2013 року Ус20
0754-18 філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Тернопільській області, виконавчий комітет
Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:
" 1. Затвердити проект:

І

«Реконструкція філії «Стар отар аз ька загальноосвітня школа 1-І;
ступенів опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа 1-Ш ступенів Почаївської
міської ради за адресою: вул. Шкільна, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району
Тернопільської області» загальною вартістю 8379,748 тис, гри. (вісім мільйонів триста
сімдесят дев’ять тисяч сімсот сорок вісім грн ).
Характеристика будівництва - Реконструкція.
Генеральний проектувальник - ПП «Сапфір».
Головний інженер проекту - М.М. Лукашик

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голові;

відповідно до розподілу о^аві’язків.

иськии голова

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ Е Н Н Я
від 29 листопада 2018 року

№ 215

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Романюк Г.П.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Старотаразька, 17 гр.
Романюк Ганни Петрівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову
грошову допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 15
листопада
2018 року, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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. Романюк Ганні Петрівні в
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.
2. Фінансовому відділу міської радуі перерахувати гр. Романюк Ганні
Петрівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 29 листопада 2018 року

№216

Про виділення одноразової
грошової допомоги на
поховання гр. Романюк Л.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Чайковського, 17 “в” гр.
Романюк Людмили Анікіївни , яка провела похорон свого чоловіка Романюка Миколи Михайловича про виділення її одноразової грошової
допомоги,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської
об'єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити гр. Романюк Людмилі Анікіївні одноразову грошову допомогу
в розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень,
2. Фінансовому
відділу
міської ради
перерахувати
Людмилі Анікіївні одноразоє
ошову допомогу.

Міський голова

гр. Романюк

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 29 листопада 2018 року

№ 217

Про зміну адресного номера
житловому будинку по вул. Нова
З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачам, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння та зміни
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської
міської ОТІ”, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10,2016 року враховуючи довідку видану приватним нотаріусом від
22.11.2018 року № 1478/02-14, довідку КРК БТІ № 1060 від 28.11.2018 року та
розглянувши
заяву гр. Шемчук Галини Степанівни, виконавчий комітет
міської ради
В и р і ш и в :

1. Змінити адресний номер житлового будинку , який належав
гр.
Шемчуку Степану Олексійовичу на праві приватної власності з номера
«12а» по вул. Нова на номер «4» по вул. Нова в м. Ночаєві.
2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул. Нова в м. Почаїв у
відповідності до п.1
даного рішення.
3 . Гр. Шемчук Г.С. встановити адресну табличку з № 4 на даному
житловому будинку .

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 29 листопада 2018 року

№ 218

Про зміну адресного номера житловому
будинку з надвірними будівлями
по 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, 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
З ЇЛО.2016 року враховуючи довідку видану приватним нотаріусом
від
20.11.201 8 року та розглянувши заяву гр. Голуб Марії Зінов’ївни, виконавчий
комітет міської ради

В и р і ш и в:
1. Змінити адресний номер житлового будинку з надвір иими будівлями ,
який належав
гр. Волошиин Тамарі Феодосіївні на праві приватної
власності з адресного номера «25» по вул. Калініна на номер «25а» по
вул. Варшавська в м. Почаєві.
2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул. Варшавська в м. Почаїв у відповідності до п.1
даного рішення.
З.Гр. Голуб М.З. встановити адресну табличку з УЬ 25а на даному
житловому будинку.
ж
Міський голова

В.С. ЬОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 29 листопада 2018 року

№219

Про зміну адресного номера житловому
будинку з господарсько-побутовими
будівлями та земельній ділянці, які
належать гр. Ахтаніній Л.Б.
З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачам, 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 № 548 від
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Ахтаніної Людмили Богданівни,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Змінити адресний номер
житлового
будинку з господарськопобутовими будівлями ,
який належить
гр. Ахтаніній Людмилі
Богданівні на праві приватної власності з адресного номера «23» на
номер «25а» по вул. Лосятинська в м. Почаєві.
2. Змінити
адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:2324) площею 0,069 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд (присадибна ділянка), яка належить гр. Ахтаніній Людмилі
Богданівні з попереднього адресного помер «23» на номер «25а» по
вул. Лосятинська в м. Почаєві.
3. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул. Лосятинська в м, Почаїв у відповідності до п.1
даного рішення.
4. Гр. Ахтаніній Л.Б. встановити адресну табличку з № 25а на даному
жит.'і о во му бу д инку.
/_

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 29 листопада 2018 року

№220

Про зміну адресного номера житловому
будинку, Уг якого належить гр. Денисюк А.В.
та Уг якого належить Валентюк Б.В.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачам , керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння та зміни
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Гіочаївської
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Денисюк Антоніми Вікторівни та
Валентюк Богдани Валеріївни, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:
1. Змінити адресний номер житлового будинку , 14 якого належить гр.
Денисюк Антоніні Вікторівні та 14 якого належить Валентюк Богдані
Валеріївні з попереднього адресного номера «14» по вул. Грушевського
на номер «14 б» по вул. Грушевського в м. Почаїв.
2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул, Грушевського в м, Почаїв у відповідності до
п. 1 даного рішення.
3. Гр. Денисюк А.В. та гр. Валентюк Б.В. встановити адресну табличку з
№ 146 на даному житловому будидку.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 29 листопада 2018 року

№ 221

Про зміну адресного номера житловому
будинку, який належить гр. Дубовій Є.С.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в с. Затишшя,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачам, 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. Дубової Євгенії Степанівни,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Змінити адресний номер житлового будинку , який належить гр.
Дубовій Євгенії Степанівні на праві приватної власності з адресного
номера «62» по вул. Зелена па номер «62а» по вул. Зелена в с.
Затишшя.
2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул. Зелена в с. Затишшя у
відповідності до п,1
даного рішення,
3 . Гр. Дубовій Є.С. встановити адресну 'табличку з № 62а на даному
житловому будинку.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 29 листопада 2018 року

№ 222

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить
гр. Ковальчуку С.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. Ковальчука Сергія Віталійовича ,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:2189) площею 0,1206 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка належить гр. Ковальчуку Сергію Віталійовичу
номер «38 » по вул. Шалівка в м. Почаїв.

о

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

Міський голова

по

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 29 листопада 2018 року

№223

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить
гр. Голуб Р.М.
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. Голуба Романа Миколайовича ,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3532) площею 0,06 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка належить гр. Г олуб Роману Миколайовичу номер
«10 б» по вул. Чайковського в м. Почаїв.

2

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

Міський голова

В.С. БОЙКО

по

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 29 листопада 2018 року

№224

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить на
праві оренди гр. Коліснику В.М.
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. Колісника Віктора Михайловича ,
виконавчий комітет міської ради
В и р і ш и в:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:0802) площею 0,003 га, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, яка належить на праві оренди гр.
Коліснику Віктору Михайловичу номер «5 б» по вул. Возз'єднання в м.
Почаїв.

2

Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне господарство
вул. Возз'єднання в м. Поча" відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова

В.С. БОЙКО

по

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 29 » листопада 2018 року

№ 225

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
гр. Дерин І.Б.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жительки Кременецького
району м. Почаїв, вул. Лосятинська, 46, гр. Дерин І.Б., виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Дерин Ірину Борисівну на облік по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.
2. Включити гр. Дерин Ірину Борисівну до загальноміського списку по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
на території м. Почаїв.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від « 29 » листопада 2018 року

№226

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
гр. Сороку Т.Б.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жительки Кременецького
району с. Затишшя, вул. Зелена, 62, гр. Сороки Т.Б., виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Сороку Тетяну Борисівну на облік по виділенню вільних земельних
ділянок під Індивідуальне житлове будівництво на території с.Затишшя.
2. Включити гр. Сороку Тетяну Борисівну до загальносільського списку по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
на території с. Затишшя.
3. Контроль за виконанням да
відділу.
Міський голова
Онук В.В.

рішення покласти на спеціаліста земельного

В.С. Бойко

