
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30   січня  2018 року                                                                                           № 6 

 

Про   перереєстрацію  громадян , 

які перебувають на  квартирному 

обліку станом на 30.01.2018 року. 

 

          Розглянувши  подані  матеріали для перереєстрації громадян керуючись ст. 36. ст. 39, 

ст. 40   Житлового кодексу Української РСР , пунктом 25 «Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» 

затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 

(далі – Правила обліку),  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 

підставі протоколу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Почаївської міської ради  № 1 від 23.01.2018 року,  виконавчий комітет  міської ради 

 

В и р і ш и в: 

 

1. Зафіксувати зміни, які пройшли в сім’ях громадян, які стоять на квартирній черзі: 

а) Струк Олег Геннадійович – було 3 (три), на даний час 4 (чотири) члени сім’ї (на підставі 

свідоцтва про народження дочки – Струк Ангеліни Олегівни). 

2. Зняти з квартирного обліку із позачергової черги згідно п.п.1 п. 26 Правил обліку – 

поліпшення житлових умов, наслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення  Шатківську Марію Володимирівну із сім’єю із 4-х чоловік (вона, чоловік- 

Шатківський Максим Анатолійович, дочка – Шатківська Анна Максимівна, дочка – 

Шатківська Надія Максимівна). 

3. Внести у список осіб, які перебувають на квартирному обліку на першочергову чергу  

згідно рішення виконавчого комітету № 119 від 19 червня  2017  року Струк Олега 

Геннадійовича із сім’єю із 4-х чоловік (він, дружина – Струк Вікторія Олександрівна, син – 

Струк Артем Олегович, дочка - Струк Ангеліна Олегівна). 

4. Зберегти за громадянами, протягом 2-х років з дня зняття з обліку, право на 

поновлення за датою  перебування на квартирному обліку у  разі надання документів, що 

посвідчують підстави для перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов на час прийняття рішення про зняття з квартирного обліку. 

5. Затвердити списки громадян ,які перебувають на квартирному обліку за місцем 

проживання та потребують поліпшення житлових умов станом на 30.01.2018 року: 

     5.1.Список осіб,   які  перебувають  на  квартирному  обліку  у  кількості 13 (тринадцять) 

сімей  (додаток №1). 

5.2.Список   осіб,   які   користуються    правом      першочергового     одержання  жилих 

приміщень у 4(чотири) сім’ї (додаток №2). 

     5.3. Список  осіб,  які  користуються  правом  позачергового  одержання    жилих 

приміщень у  кількості 5 (п’ять ) сімей  (додаток №3). 

 

 

    Міський голова           В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  січня   2018  року                                                                №  7 

 

Про подання клопотання 

щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» гр. Салевич Н.Л. 

 

        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. Салевич Наталії Леонтіївни, яка народила і виховала до 8-

ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей (всього має 6 дітей),  виконавчий комітет 

міської ради  

                                                       В и р і ш и в: 
 

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці м. Почаїв вул. 

Вишнева, 28  гр. Салевич Наталії Леонтіївні , 04.05.1976 р.н., яка народила та 

виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей (всього має 6 дітей), а саме: 

 

1. Панчук (Осіпова) Софія Павлівна, 12.09.1995 р.н. 

2. Осіпова Катерина Павлівна, 23.11.1996 р.н. 

3. Салевич Марія Олександрівна, 04.08.2005 р.н.. 

4. Салевиич Наталія Олександрівна, 31.07.2007 р.н. 

5. Салевич Дарина Олександрівна, 22.02.2009 р.н. 

6. Салевич Роман Олександрович, 30.10.2011 р.н. 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  січня   2018  року                                                                 №  8 

 

Про подання клопотання 

щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» гр. Семенюк Т.А. 

 

        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. Семенюк Тетяни Анатоліївни, яка народила і виховала до 

8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей (всього має 6 дітей),  виконавчий комітет 

міської ради  

                                                       В и р і ш и в: 
 

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці с. Старий Тараж вул. 

Садова, 46  гр. Семенюк Тетяні Анатоліївні, 17.01.1975 р.н., яка народила та 

виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей (всього має 6 дітей), а саме: 

 

7. Мазур (Семенюк) Надія Петрівна, 23.08.1995 р.н. 

8. Тивонюк (Семенюк) Галина Петрівна, 16.03.1997 р.н. 

9. Семенюк Ніні Петрівна, 26.01.2005 р.н.. 

10. Семенюк Марія Петрівна, 14.10.2006 р.н. 

11. Семенюк Андрій Петрович, 09.12.2009 р.н. 

12. Семенюк Василь Петрович, 10.02.2013 р.н. 

 

  Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30 січня  2018 року                                                                         № 9 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Камінській В.П. 
 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв.17  гр. 

Камінської Валентини Павлівни ,  яка  просить виділити одноразову грошову 

допомогу на лікування , взявши до уваги  депутатський  акт  обстеження  від   

25   січня  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 і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Камінській Валентині 

Павлівні в   розмірі 500 (п’ятсот)  гривень. 

 

2.  Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Камінській Валентині 

Павлівні одноразову грошову  допомогу . 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30   січня  2018  року                                                                  №  10 

 

Про виділення одноразової 

грошової      допомоги 

гр. Процюку О.В. 

 

              Розглянувши заяву жителя  с. Затишшя вул. Зелена, 33 гр. Процюка 

Олександра Валерійовича , який  просить виділити одноразову грошову 

допомогу ,  взявши до уваги те,  що він має посвідчення учасника бойовий дій 

(серія УБД  № 038843  від 11 листопада 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 ,  виконавчий комітет міської ради 

  

 

                                                     В и р і ш и в: 
 

 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Процюку Олександру 

Валерійовичу в   розмірі 1000 (одна тисяча )  гривень. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр.  Процюку Олександру 

Валерійовичу одноразову грошову  допомогу . 

 

 

Міський голова        В.С. БОЙКО 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30   січня  2018 року                                                                     № 11 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Якубовській Г.М. 
  

              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 62  гр. 

Якубовської Галини Миколаївни, інваліда І-ї групи, яка потребує постійного 

стороннього догляду, взявши до уваги довідку Тернопільської обласної 

комунальної клінічної психоневрологічної лікарні та депутатський  акт  

обстеження  від 02 січня  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 і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Якубовській Галині 

Миколаївні в   розмірі 1000 ( одна тисяча )  гривень. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Якубовській Галині 

Миколаївні одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 
 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30   січня   2018  року                                                                  №  12 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Морозюк Г.Ф. 
  

              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Молодіжна, 6 гр. Морозюк 

Галини Федорівни , пенсіонерки,  яка  просить виділити одноразову грошову 

допомогу на лікування,  взявши до уваги  довідку від 10.11.2017 року 

Тернопільського обласного комунального клінічного онкодиспансера, акт 

депутатського обстеження від 11 січня 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 і ш и в: 
 

 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Морозюк Галині Федорівні в   

розмірі 1000 (одна тисяча )  гривень. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Морозюк Галині 

Федорівні одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30   січня  2018 року                                                                         № 13 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Карпцю В.П. 
  

              Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Польова. 38  гр. Карпця 

Володимира Петровича, який просить виділити грошову допомогу на лікування 

матері – Карпець Людмили Олексіївни, яка знаходиться  на лікуванні у 

Рівненському обласному онкологічному диспансері, взявши до уваги довідку 

комунального закладу «Рівненський обласний онкологічний диспансер»   від 02 

січня  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 і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Карпцю Володимиру 

Петровичу в   розмірі 2000 ( дві тисячі )  гривень. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Карпцю Володимиру 

Петровичу  одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 січня  2018 року                                                            №  14 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Семенюк І.Ф. 
  

              Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Дружби, 21 «а»  гр. Семенюка 

Івана Федоровича  , пенсіонера,  який  просить виділити одноразову грошову 

допомогу на лікування дружини - Семенюк Емілії Олексіївни, яка на даний час 

знаходиться в Тернопільській університетській  лікарні ,  взявши до уваги 

довідку № 90 від 30.01.2018 року та  депутатський  акт  обстеження  від   29 

січня 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 і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Семенюку Івану Федоровичу 

в   розмірі 2000 (дві тисячі )  гривень. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Семенюку Івану 

Федоровичу одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

      Міський голова                   В.С.БОЙКО 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  січня   2018 року                                                                            № 15  

 

Про виділення одноразової  

грошової    допомоги   на    

поховання гр. Шемелюк Т.В. 

 
 

            Розглянувши  заяву  жительки с. Ридомиль  вул. Кривуля, 5  гр. 

Шемелюк Тетяни Валеріївни  ,  яка провела похорон  свого брата – Колесника 

Віталія Валерійовича   про  виділення   її  одноразової  грошової допомоги,  

керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 

жовтня 2016 року, виконавчий комітет  міської  ради 

 

  

                                                       В и р і ш и в: 
 

 

1. Виділити гр.  Шемелюк Тетяні Валеріївні   одноразову грошову допомогу     

         в розмірі  2000 ( дві тисячі) гривень. 

 

2. Фінансовому   відділу   міської   ради   перерахувати  гр. Шемелюк Тетяні  

Валеріївні одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   30  січня  2018  року                                                                      №  16 

 

Про присвоєння окремого адресного 

номера виділеній   в  окремий   об’єкт 

права власності частині  нежитлової 

будівлі, магазину «Меблі» та земельній 

ділянці, які належать гр. Олещуку О.Г. 

 

         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 поділ нерухомого майна, що є у 

спільній частковій власності  № 1574 від 26.12.2017 року та Договір про 

встановлення розміру часток та про поділ нерухомого майна (земельної 

ділянки), що є спільною частковою власністю   № 480   від  15.03.2017  року  та   

розглянувши   заяву    гр. Олещука Олександра Григорійовича,  виконавчий 

комітет    міської   ради    

                                                        В и  р  і  ш  и  в : 

 

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 1/12  часток 

нежитлової будівлі, магазину «Меблі», а саме: приміщення - 4-1 

приміщення площею 24.9 кв.м, 4-2 кабінет площею 5,8 кв.м., яка 

належить гр. Олещуку Олександру Григорійовичу  адресний номер «15 

б» по вул. Лосятинська   в   м. Почаїв. 

 

2. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер  

6123410500:02:001:3627) площею 0,0067 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка належить гр. Олещуку Олександру 

Григорійовичу номер «15б » по вул. Лосятинська  в   м. Почаїв. 

   

3. Кременецькому РК БТІ  внести  відповідні  зміни  в  адресне господарство 

по вул. Лосятинська  в м. Почаїв. 

 

 

Міський голова      В.С.БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  січня  2018  року                                                                      №  17 

 

Про присвоєння окремого адресного 

номера виділеній   в  окремий   об’єкт 

права власності частині  нежитлової 

будівлі, магазину «Меблі» та земельній 

ділянці, які належать гр. Олещуку В.Г. 

 

         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 поділ нерухомого майна, що є у 

спільній частковій власності  № 1574 від 26.12.2017 року та Договір про 

встановлення розміру часток та про поділ нерухомого майна (земельної 

ділянки), що є спільною частковою власністю   № 480   від  15.03.2017  року  та   

розглянувши   заяву    гр. Олещука Віталія Григоровича,  виконавчий комітет    

міської   ради    

                                                        В и  р  і  ш  и  в : 

 

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 5/12  часток 

нежитлової будівлі, магазину «Меблі», а саме:   3-1 торговий зал площею 

136.9 кв.м., 3-2 паливна площею 2,2 кв.м, 3-3 коридор площею 8,2 кв.м, 

3-4 кабінет площею 12.5 кв.м , яка належить гр. Олещуку Віталію 

Григоровичу  адресний номер «15 в» по вул. Лосятинська   в   м. Почаїв. 

 

2. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер  

6123410500:02:001:3628) площею 0,0338 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка належить гр. Олещуку Віталію 

Григоровичу номер «15в » по вул. Лосятинська  в   м. Почаїв. 

   

3. Кременецькому РК БТІ  внести  відповідні  зміни  в  адресне господарство 

по вул. Лосятинська  в м. Почаїв. 

 

 

Міський голова      В.С. БОЙКО 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  січня  2018  року                                                                      №  18 

 

Про присвоєння окремого адресного 

номера виділеній   в  окремий   об’єкт 

права власності частині  нежитлової 

будівлі, магазину «Меблі» та земельній 

ділянці, які належать гр. Самборській Г.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 », 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 поділ нерухомого майна, що є у 

спільній частковій власності  № 1574 від 26.12.2017 року та Договір про 

встановлення розміру часток та про поділ нерухомого майна (земельної 

ділянки), що є спільною частковою власністю   № 480   від  15.03.2017  року  та   

розглянувши   заяву    гр. Самборської Галини Петрівни,  виконавчий комітет    

міської   ради    

                                                        В и  р  і  ш  и  в : 

 

4. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 3/12  часток 

нежитлової будівлі, магазину «Меблі», а саме: приміщення  2-1 торговий 

зал площею 45.8 кв.м., 6-1 приміщення площею 29,0 кв.м, 6-2 кабінет 

площею 13,1 кв.м, 6-3 коридор площею 1,9 кв.м. 6-4 приміщення 

площею 4,1 кв.м., яка належить гр. Самборській Галині Петрівні  

адресний номер «15 г» по вул. Лосятинська   в   м. Почаїв. 

 

5. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер  

6123410500:02:001:3626) площею 0,0203 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка належить гр. Самборській Галині 

Петрівні номер «15г » по вул. Лосятинська  в   м. Почаїв. 

   

6. Кременецькому РК БТІ  внести  відповідні  зміни  в  адресне господарство 

по вул. Лосятинська  в м. Почаїв. 

 

Міський голова      В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  січня  2018  року                                                                      №  19 

 

Про присвоєння окремого адресного 

номера виділеній   в  окремий   об’єкт 

права власності частині  нежитлової 

будівлі, магазину «Меблі» та земельній 

ділянці, які належать гр. Олещуку В.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 », 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 поділ нерухомого майна, що є у 

спільній частковій власності  № 1574 від 26.12.2017 року та Договір про 

встановлення розміру часток та про поділ нерухомого майна (земельної 

ділянки), що є спільною частковою власністю   № 480   від  15.03.2017  року  та   

розглянувши   заяву    гр. Олещука Василя Петровича,  виконавчий комітет    

міської   ради    

                                                        В и  р  і  ш  и  в : 

 

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 3/12  часток 

нежитлової будівлі, магазину «Меблі», а саме:   1-1 торговий зал площею 

46,3 кв.м., 5-1 коридор площею 6,7 кв.м, 5-2 коридор площею 1,5 кв.м, 5-

3 приміщення площею 10,3 кв.м , 5-4 кладова площею 5,3 кв.м, 5-5 

коридор площею 3,4 кв.м.,5-6 кабінет площею 6,0 кв.м, 5-7 кабінет 

площею 13,4 кв.м., 5-8 санвузол площею 2,7 кв.м., 5-9 кабінет площею 

9,9 кв.м, яка належить гр. Олещуку Василю Петровичу  адресний номер 

«15 д» по вул. Лосятинська   в   м. Почаїв. 

 

2. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер  

6123410500:02:001:3629) площею 0,0203 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка належить гр. Олещуку Василю 

Петровичу номер «15д » по вул. Лосятинська  в   м. Почаїв. 

   

3. Кременецькому РК БТІ  внести  відповідні  зміни  в  адресне господарство 

по вул. Лосятинська  в м. Почаїв. 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  30 січня  2018  року                                                                      №  20 

 

Про присвоєння адресного номера  

земельній ділянці, яка належить  

гр. Олещуку О.Г., гр. Олещуку В.П., 

гр. Самборській Г.П., Олещуку В.Г. 

  

 

         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 встановлення розміру часток та 

про поділ нерухомого майна (земельної ділянки), що є спільною частковою 

власністю   № 480   від  15.03.2017  року  та   розглянувши   заяву    гр. Олещука 

Олександра Григорійовича, гр. Олещука Василя Петровича, гр. Самборської 

Галини Петрівни, гр. Олещука Віталія Григоровича  виконавчий комітет    

міської   ради    

                                                        В и  р  і  ш  и  в : 
 

 

1. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер  

6123410500:02:001:3630) площею 0,0867 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка належить гр. Олещуку Олександру 

Григорійовичу, гр. Олещуку Василю Петровичу, гр. Самборській Галині 

Петрівні, гр. Олещуку Віталію Григоровичу на праві спільної сумісної 

власності  номер «15е » по вул. Лосятинська  в   м. Почаїв. 

   

2. Кременецькому РК БТІ  внести  відповідні  зміни  в  адресне господарство 

по вул. Лосятинська  в м. Почаїв. 

 

 

Міський голова      В.С. БОЙКО 

 
 

 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30  січня   2018  року                                                                    №  21 

    
Про присвоєння окремих адресних 

номерів  виділеним   в  окремі  об’єки 

права   власності частинам житлового 

будинку, який належить гр. Тріщук Л.В. 

 
        З метою впорядкування номерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов володіння, 

користування та розпорядження цими об’єктами ,  їх власниками та користувачами, 

керуючись ст. ст. 31,37 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні »   та     

розглянувши  заяву   гр. Тріщук Людмили Володимирівни   про  виділення  в    окремі   

об’єкти права   власності  частин  житлового будинку з  присвоєнням окремих поштових 

адрес,  беручи до уваги висновок щодо технічної можливості  виділу об’єкта нерухомого 

майна,  виготовленого  Кременецьким     РК БТІ    від 29.01.2018 року № 79, виконавчий 

комітет міської ради  

В и р і ш и в : 

 
7.   Присвоїти  виділеній  в  окремий об’єкт  права власності 68/100  частинам  

житлового будинку, який складається з : підвалу -15.50 кв.м, 7.20 кв.м, вхід в підвал 

– 5,9 кв.м., коридорами – 19.8 кв.м., 13 кв.м.,12.40 кв.м., кімнатами – 27,30 кв.м.,13,70 

кв.м.,13.20 кв.м.,26.70 кв.м.,12.70 кв.м. ,кухнею – 25,20 кв.м.. санвузлами – 4,10 

кв.м.,6,00 кв.м., загальною площею – 202,70 кв.м., житловою площею – 93,60 кв.м.,  

хлівом літ. «Б» та присвоїти поштову адресу номер « 12»  по вул. Шевченка Т.,    в   

м. Почаїв. 

 

8.  Присвоїти  виділеній    в  окремий   об’єкт  права власності 32/100 частинам  

житлового будинку, який складається з :   коридор – 10,60 кв.м., 20,10 кв.м., 1,70 

кв.м., 1,80 кв.м., кімнатами – 25,80 кв.м.,28,00 кв.м.,13.80 кв.м., 13.80 кв.м., 14.20 

кв.м.,13.70 кв.м., 11,30 кв.м.,11,30 кв.м., кухнею – 13.20 кв.м., сходовою площадкою 

– 10.4 кв.м., санвузлів – 1,90 кв.м.,1,90 кв.м., душових – 1,7 кв.м., 1,70 кв.м., туалетів 

-1,4 кв.м.,  1,30 кв.м., загальною площею – 199, 60кв.м., житловою – 131,90 кв. м. та   

присвоїти поштову   адресу номер 12 «б» вул. Шевченка Т.  в   м. Почаїв. 

 

9. Рекомендувати  громадянці Тріщук Л.В. 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   та    п.2  даного рішення. 

 

10. Кременецькому   РК БТІ  внести зміни в адресне господарство  по вул. Шевченка Т.    

в м. Почаїв  у відповідності до п.1  та п.2  даного рішення. 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30 січня    2018  року                                                                    №  22 

 

Про зміну  адресного номера   

житловому будинку з надвірним 

будівлями,  який  належить 

гр. Бекеші О.К та гр. Бекеші П.І.  
 

        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. Бекеши Олександри Кирилівни та Бекеши 

Павла Ігнатовича , виконавчий комітет  міської ради 

 

                                                     В и р і ш и в: 
   

1. Змінити  адресний номер  житлового  будинку з надвірними будівлями  

½  якого належить гр. Бекеші Олександрі Кирилівні та ½ якого належить 

гр. Бекеші Павлу Ігнатовичу з  адресного номера «5»  на  адресний  

номер  «5б»  по вул. Лісова  в м. Почаєві. 

 

2. Кременецькому    РК БТІ   внести   зміни    в       адресне   господарство  

по вул. Лісова в м. Почаїв   у    відповідності до п.1    даного рішення. 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30 січня   2018  року                                                                     №  23 

 

Про зміну  адресного номера житловому  

будинку з надвірними будівлями 

по вул. Березина 

 

        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,  враховуючи заповіт № 1836 від 10.12.2012 року, складений 

приватним нотаріусом та  розглянувши   заяву гр. Деркача Романа 

Михайловича, виконавчий комітет  міської ради 

 

                                                     В и р і ш и в: 
   

3. Змінити адресний номер  житлового  будинку ,    який   належав      гр. 

Березію Борисові Тимофійовичу на праві приватної  власності   з  

адресного номера «43»  на  номер  «67» по вул. Березина  в м. Почаєві. 

 

 

4. Кременецькому    РК БТІ   внести   зміни    в       адресне   господарство  

по вул. Березина в м. Почаїв   у    відповідності до п.1    даного рішення. 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  30 січня   2018 року                                                                №  24 

 

Про присвоєння  адресного номера 

земельній ділянці, яка  належить 

гр. Присяжнюк В.Б. 
 

        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. Присяжнюк Вікторії 

Борисівни , виконавчий комітет міської ради 

  

                                                       В и р і ш и в: 
 

1. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер  

6123410500:02:001:1340) площею 0,14 га, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і   

споруд (присадибна ділянка), яка належить гр. Присяжнюк Вікторії 

Борисівні номер «12 б» по вул. Шалівка  в   м. Почаїв. 

 

2. Кременецькому  РК  БТІ   внести  зміни       в   адресне   господарство    по   

вул. Шалівка  в  м. Почаїв у відповідності до  п.1 даного рішення. 

 

 

 

Міський голова      В.С. БОЙКО 

 

 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30  січня   2018  року                                                                №  25 

 

Про зміну  адресного номера 

земельної ділянки, яка  належить 

гр. Іськову А.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. Іськова Анатолія 

Павловича, виконавчий комітет міської ради 

  

                                                       В и р і ш и в: 
 

3.  Змінити  адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер  

6123410500:02:001:3851) площею 0,0517 га, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і   

споруд (присадибна ділянка), яка належить гр. Іськову Анатолію 

Павловичу з попереднього адресного номер «22 » на номер «22а»  по 

вул. Медова  в   м. Почаїв. 

 

4. Кременецькому  РК  БТІ   внести  зміни       в   адресне   господарство    

по   вул. Медова в  м. Почаїв у відповідності до  п.1 даного рішення. 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 
 
 


