УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «14» лютого 2019 року

№ 14

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 № 1629 від 21.12.2018р. «Про
приватизацію об’єкта комунальної власності», враховуючи протокол № 2 від
05.02.2019р. 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 приватне підприємство «Тернопільське експертно-консультаційне
бюро», директор Піняк Олег Михайлович переможцем конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності по 1 (одному) об’єкту:
- нежитлове приміщення, хлів Почаївської міської ради Тернопільської області,
що знаходиться за адресою: вул. Банкова, 3, м. Почаїв, загальною площею 42,5
кв.м.
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
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «14» лютого 2019 року

№ 15

Про оголошення конкурсу на право
оренди майна комунальної власності
Почаївської міської ради

З метою реалізації вимог Закону України «Про оренду державного і
комунального майна», на виконання рішення Почаївської міської ради № 1161 від
26.06.2013р. «Про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної
власності територіальної громади м. Почаїв», рішення Почаївської міської ради №
1635 від 21.12.2018р. «Про передачу в оренду комунального майна», керуючись
підпунктом 1 пункту а) статті 29, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ :

1. Оголосити конкурс на право оренди майна комунальної власності Почаївської
міської ради по одному об’єкту:
- частина нежитлової будівлі (приміщення) нової школи «А» опорного закладу
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради
Тернопільської області, що розміщена за адресою вул. Шевченка, 15,
м.Почаїв, площею 114,9 кв.м.
Цільове призначення об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, які не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи у навчальних закладах та
військових частинах.
Термін дії договору оренди - 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
Стартова орендна плата об’єкта оренди становить 1279,17 грн./місяць.
Крок збільшення орендної плати - 10% початкового розміру.

2. Конкурсній комісії по проведенні конкурсів на право укладання договорів
оренди затвердити конкурсні умови, провести відповідний конкурс та
опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті
Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до ррзйоділу обов’язків.

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «14» лютого 2019 року

№ 16

Про встановлення графіку проведення
дискотечних вечорів

Розглянувши лист ФО-П Валецької Світлани Василівни вхід. № 117 від
13.02.2019р., з метою впорядкування діяльності закладів у сфері розваг,
збалансування інтересів суб'єктів підприємництва та споживачів, керуючись
підпунктом 4 пункту „б” статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :

1. Погодити фізичній особі - підприємцю Валецькій Світлані Василівні графік
проведення роботи дискотеки в приміщенні Почаївського міського будинку
культури за адресою вул. Шевченка, 2, м. Почаїв в період з 21.00 год. по 01.00
год. в дні проведення дискотек, згідно графіку.

2. Фізичній особі - підприємцю Валецькій Світлані Василівні забезпечити
охорону громадського порядку під час роботи дискотеки та на прилеглій до
дискотеки території.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року

№ 17

Про взяття на квартирний облік
гр. Сімору K.L

Розглянувши заяву гр. Сімори Катерини Іванівни , жительки м. Почаїв ,
вул. Стельмащука, 2 , яка проживає у будинку батька загальною площею 77,8
м.кв., де ще зареєстровано 13 осіб з проханням поставити її сім’ю в складі 2
чоловік на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради
керуючись п.5ч.1 ст. 15, ст. 36,ст. 39,ст. 43 Житлового Кодексу Української
РСР , п.п. 1 п. 13 «Правил обліку громадян , які потребують поліпшення
житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»
затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня
1984 р. № 470,п.п.2 п.а ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» беручи до уваги висновок громадської комісії з житлових питань від
11.02.2019 року , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:

1. Взяти на квартирний облік сім’ю гр. Сімори Катерини Іванівни у складі
2-х чоловік на загальну чергу для отримання житла згідно п.п. 1 п.13
«Правил обліку громадян , які потребують поліпшення житлових умов і
надання їм житлових приміщень в Українській РСР» затверджених
Постановою Ради Міністрів УРСР, і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р.
№ 470 .

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року

№18

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Філозоф Л.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька, 86 гр.
Філозоф Людмили Федорівни , яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на лікування взявши до уваги виписку № 12858 із медичної карти
стаціонарного
хворого
Тернопільської
університетської
лікарні,
депутатський акт обстеження від 22 січня 2019 року та 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 на виконання Програми
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської
об’єднаної зериторіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет
міської ради

Виріши в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Філозоф Людмилі Федорівні
в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Філозоф Людмилі
Федорівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 19

від 14 лютого 2019 року

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Романюку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 18 «а» гр.
Романюка Володимира Івановича , пенсіонера, інваліда 1-ї групи загального
захворювання, який просить виділити одноразову грошову допомогу на
лікування, взявши до уваги довідку № 7 від 28 січня 2019 року Почаївської РКЛ
та депутатський акт обстеження від 28 січня 2019 року та 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 на виконання Програми
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки» , виконавчий комітет
міської ради

Виріши в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Романюку Володимиру
Івановичу в розмірі 1000 (одна тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати
Володимиру Івановичу одноразов^ грошову допомогу.

Міський голова

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

гр.

Романюку

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року

№ 20

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Іващук Л.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. І.Франка,2 гр. їващук
Людмили Дмитрівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на лікування взявши до уваги виписку № 2841/2249 Київського
міського клінічного ендокринологічний центру, депутатський акт обстеження
від 28 січня 2019 року та 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
на виконання Програми «Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки»
, виконавчий комітет міської
ради

Вирі пі и в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Іващук Людмилі Дмитрівні в
розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Іващук Людмилі
Дмитрівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року

№21

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Михалюк Л.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. М. Рожко, 2 кв. 29 гр.
Михалюк Лілії Олегівни ,
яка просить виділити одноразову грошову
допомогу, взявши до уваги довідку А311СМ м. Почаїв № 8 від 31.01.2018 року,
депутатський акт обстеження від 01 лютого 2019 року та 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 на виконання Програми
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»
, виконавчий комітет
міської ради

Виріши в:
1. Виділити одноразову ірошову допомогу гр. Михалюк Лілії Олегівні в
розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Михалюк Лілії
Олегівні одноразову грошову допрімогу.

А
Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№22

від 14 лютого 2019 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Ніколюк Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 7 гр.
Ніколюк Лідії Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу,
взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 12 від 31.01.2018 року,
депутатський акт обстеження від 01 лютого 2019 року та 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 на виконання Програми
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»
, виконавчий комітет
міської ради

Вирі пі и в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ніколюк Лідії Іванівні в
розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ніколюк Лідії Іванівні
одноразову грошову допомогу^..-^

/

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ Ш ЕННЯ

від 14 лютого 2019 року

№

23

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Шатковській Є.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шатківського, 4 гр.
Шатковської ЄлІзавети Василівни , пенсіонерки,
яка просить виділити
одноразову грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом,
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 12 лютого 2019 року та
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,
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020
роки» , виконавчий комітет міської ради

Виріши в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шатковській Єлізаветі
Василівні в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

Міський голова

Лі вар 11. М.
Бондар Г.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 24

від 14 лютого 2019 року
Про виділення одноразової
грошової
допомоги
гр, Жужельському Г.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Кременецька, 31 гр.
Жужельського Григорія Васильовича , який просить виділити одноразову
грошову допомогу , взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника
бойовий дій (серія АБ № 010299 від 13 жовтня 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 , 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 на виконання Програми «Соціальна
підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки» , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Жужельському Григорію
Васильовичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр.
Григорію Васильовичу однор^абву грошову допомогу .

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

Жужельському

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року

№25

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Шилюк Г.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Сонячна, 42 гр.
Шилюк Ганни Іванівни , пенсіонерки, інваліда ІІІ-Ї групи загального
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на
дороговартісне лікування , взявши до уваги довідку № 4 від 23 січня 2019 року
Почаївської РКЛ та депутатський акт обстеження від 22 січня 2019 року та
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 комі тету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020
роки» , виконавчий комітет міської ради

Виріши в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шилюк Ганні Іванівні в
розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шилюк Ганні Іванівні
одноразову грошову допомогу. z''

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року

№26

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Тивонюк Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Космонавтів, 20 гр.
Тивонюк Надії Вікторівни, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу у зв’язку із тим, що 19.01.2019 року у її надвірній будівлі сталася
пожежа, беручи до уваги акт про пожежу, депутатський акт обстеження від 28
січня 2019 року та 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
на виконання Програми «Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки»
, виконавчий комітет міської
ради

Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Тивонюк Надії Вікторівні в
розмірі 2000 (дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Тивонюк Надії
Вікторівні одноразову грошову^допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 лютого 2019 року
Про присвоєння адресних номерів
земельним ділянкам, які належать
гр. Бай Т.А.

№ 27

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. Бай Тамари
Анатоліївни . виконавчий комітет міської ради
Вирі ш и в:

1. Присвоїти
адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:1716) площею 0,0439 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
належить гр. Бай Тамарі Анатоліївні номер «326» по вул. Кременецька в м. Почаїв.

2. Присвоїти
адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:1712) площею 0,0439 га, для будівництва та обслуговування
жиїловоіо будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
належить гр. Бай Тамарі Анатоліївні номер «32в» по вул. Кременецька в м. Почаїв.
3. Присвоїти
адресний помер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:1714) площею 0,0438 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
належить гр. Бай 'Тамарі Анатоліївні номер «32г» по вул. Кременецька в м. Почаїв.

4. Присвоїти
адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:1719 площею 0.0438 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
належить гр. Бай Тамарі Анатоліївні номер «32д» по вул. Кременецька в м. Почаїв.

Міський голова
Лівар 11.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «14» лютого 2019 року

№

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 26а, гр. Горевича
Миколи Вікторовича, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови
взяття громадян на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання,
виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під Індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Горевича Миколу
Вікторовича.
2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Горевича Миколу Вікторовича на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням данопррішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.
Міський голова
Онук В.В.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від «14» лютого 2019 року

№

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 446, гр. Ярмолки
Ірини Володимирівни, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови
взяття громадян на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання,
виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Ярмолку Ірину
Володимирівну.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Ярмолку Ірину Володимирівну на першочергову чергу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.
z
Міський голова
Онук В.В.

В.С. БОЙКО

