УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 70

від 15 травня 2019 року
Про встановлення вартості
харчування учнів опорного закладу
Почаївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради
під час роботи літнього оздоровчого
англомовного табору

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Указу Президента України від 16 листопада 2015 року №641 та
наказу Міністерства освіти та науки України від 29 грудня 2015 року №1379
«Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів», на підставі
звернення дирекції опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа 1-ІЙ
ступенів Почаївської міської ради, з метою підвищення володіння англійською
мовою серед учнів, організованого та якісного проведення відпочинку дітей під
час літніх канікул у 2019 році виконавчий комітет Почаївської міської ради

В и р і пі и в:
1, Встановити вартість харчування учнів опорного закладу Почаївська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради під час
роботи літнього оздоровчого англомовного табору в сумі 40 грн. на
одного учня в день,
2. Фінансовому відділу Почаївської міської ради виділити кошти на
організацію
харчування
учнів
опорного
закладу
Почаївська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради під час
роботи літнього оздоровчого англомовного табору.

Міський голова.
Петровськнй О, Н,
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ -У/

від 15 травня 2019 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись статтею 52 Закону України «Про
самоврядування в Україні», статтями 14, 78, 101 Бюджетного
України та заслухавши інформацію начальника фінансового
головного бухгалтера міської ради Боцюк О.І. про внесення
міського бюджету на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради

місцеве
кодексу
відділузмін до

вирішив :

1. Взяти
до
відома
інформацію
начальника
фінансового відділу-головного бухгалтера міської ради Боцюк 0.1. про
внесення змін до міського бюджету на 2019 рік по доходах в сумі - 8980
гривень, та по видатках в сумі - 98630 гривень, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в
сумі - 8980 гривень та по видатках в сумі - 98630 гривень.

2. Подати проект змін до міського бюджету па розгляд сесії
міської ради.

3. Додаток до цього рішення (пояснювальна записка
до проекту рішення «Про внесення змін до міського бюджету па 2019
рік») є його невід’ємною частиною.

Міський голова
Боцюк О.І.
Бондар Г.В..

В.С. Бойко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Почаївської міської ради «Про внесення змін до
міського бюджету на 2019 рік»
Кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 8980 грн. пропонується
спрямувати відділу освіти Почаївської міської ради для підготовки тренерівпедагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Пропонується вільний залишок коштів загального фонду міського
бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 89650 грн.
спрямувати:
Почаївській міській раді - 10000 грн. для судових витрат;
відділу освіти Почаївської міської ради - 79650 грн. для проведення
поточного ремонту шкільних коридорів в сумі 65000 грн. (для придбання
матеріалів Опорному закладу Почаївська ЗОШ І-Ш cm. - 58000 грн., філіям
Опорного закладу: Старотаразька ЗОШ 1-І I cm. - 6000 грн. та Затишанська
ЗОШ I cm. - 1000 грн.), для організації та проведення роботи англомовного
табору в сумі 14650 грн. (харчування учнів - 12400 грн. та придбання
канцелярських товарів - 2250 грн.)

Начальник фінансового відділуголовний бухгалтер

О.І. Боцюк

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 72

від «15» травня 2019 року
Про організацію благоустрою
центральної площі

Розглянувши звернення та пропозиції що надійшли, керуючись Законом
України "Про благоустрій населених пунктів", Правилами благоустрою, санітарного
утримання території, забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТТ, ст.ст. ЗО,
31, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет
Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити два флагштока на центральній площі м. Почаїв в парку імені Т.Г.
відповідно доданої схеми (додаток 1).
2. Перенести хрест з центральної площі міста та встановити його на Алеї Слави
старого кладовища по вул. Липова, м. Почаїв.
3. Почаївському комбінату комунальних підприємств :
3.1. Виконати необхідні роботи по виконанню п. 1, п.2 цього рішення;
3.2. При здійсненні монтажних робіт забезпечити дотримання правил техніки
безпеки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В.

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 15.05.2019р. №72

СХЕМА
площі в парку імені Т.Г. Шевченка м. Почаїв

Умовні позначення:

• Орієнтовне розміщення двох флагштоків;

Секретар виконавчого комітету,
керуюча справами міської ради

Н.М. Лівар

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І ПІ Е ННЯ

від 15 травня 2019 року

Про виділення одноразової
грошової допомоги
гр. Швецю А.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гагаріна, 44 «а» гр. Швеця
Анатолія Олександровича , який просить виділити одноразову грошову
допомогу , взявши до уваги те, що він мас посвідчення учасника бойовий дій
(серія АА № 306805 від 04 травня 2017 р.) та безпосередньо брав участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення
антитерористичної операції та керуючись 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

В и р і ні и в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Швецю
Олександровичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської рдди перерахувати гр.
Олександровичу
грошову
допомогу
рахунок.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

Анатолію

Швецю Анатолію
на вищевказаний

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І ПІ Е И Н Я

від 15 травня 2019 року

№ 74

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Демченко Л.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Дружби. 6 гр. Демченко
Любові Ананіївнии, яка просить надати одноразову грошову допомогу на
лікування, взявши до уваги довідку АЗІ 1СМ м. Почаїв № 115 від 13.05.2019
року та депутатський акт обстеження від 03 квітня 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

В и р і ш п в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Демченко Любові Ананіївні в
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської радо перерахувати гр. Демченко Любові
Ананіївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 75

від 15 травня 2019 року

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Присяжнюк Г.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв провул. Спортивний. 4 гр.
Присяжнюка Григорія Володимировича, який просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування , взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ №
28 від 05.04.2019 року та депутатський акт обстеження від 08 кві тня 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 комітете № 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 ш и в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Присяжнюку Григорію
Володимировичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Присяжнюку
Григорію Володимировичу однрразову грошову допомог».
/

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р I III Е ННЯ

вщ 15 травня 2019 року

№ 76

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 1 кв.6 гр.
Шукалович Людмили Олександрівни, яка просить надати одноразову грошову
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 25 від
15.03.2019 року та депутатський акт обстеження від 18 березня 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 допомог}^ гр. Шукалович Людмилі
Олександрівні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шукалович Людмилі
Олександрівні одноразову гроівОву допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 15 травня 2019 року

№ 77

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Железняк Г.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Космонавтів, 18 гр.
Железняк Галини Миколаївни, яка просить надати одноразову грошову
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 94 від
08.04.2019 року та депутатський акт обстеження від 08 березня 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
па 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. Железняк Галині Миколаївні
в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Железняк Галині
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р I III Е Н Н Я

віз 15 травня 2019 року

№ 78

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Вишинській О.В.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин вул. Шевченка, 28 гр.
Вишинської Ольги Вікторівни, яка просить надати одноразову грошову
допомогу на лікування, взявши до уваги виписку з медичної карти № 2004
стаціонарного хворого ТОККОД та депутатський акт обстеження від 08
квітня 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, Вишинській Ользі Вікторівні
в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Вишинській Ользі
Вікторівні одноразову
цпомогу.

Міський голова
Лівар H.ML
Бондар Г.В,

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 15 травня 2019 року

№ 79

Иро виділення одноразової
грошової допомоги гр. Лахіті А.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Озерна, 15 гр. Лахіти
Анатолія Олексійовича, який просить надати одноразову грошову допомогу на
лікування, взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ № 24 від 25.03.2019 року
та депутатський акт обстеження від 22 березня 2019 року та керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ПоложеннЯхМ 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.
Олексійовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Лахіті

Анатолію

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Лахіті Анатолію
Олексійовичу одноразову грошову Допомогу.

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

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 15 травня 2019 року

№ 80

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Лахіті Є,Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Озерна, 15 гр, Лахіти
Єлізавети Тимофіївни, яка просить надати одноразову грошову допомогу на
дороговартісне лікування, взявши до уваги епікриз комунального підприємства
«Рівненська обласна клінічна лікарня» та депутатський акт обстеження від
24 березня 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. Лахіті Єлізаветі Тимофіїв ні в
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Лахіті Єлізаветі
Тимофіївні одноразову грошову дономогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 81

від 15 травня 2019 року
Про присвоєння окремих адресних
номерів виділеним в окремі об’єкти
права власності частинам житлового
будинку , які належать гр. Лесик М.С.
та гр. Горопасі С.В., гр. Горопасі Ю.В.,
гр. Горопасі А.В.

З мстою 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 додаткове рішення
Кременецького районного суду Тернопільської області від 01 квітня 2019 року та
розглянувши заяву гр. Лесик Мирослави Сергіївни та гр. Горопахи Світлани Вікторівни,
гр. Горопахи Юрія Віталійовича, гр. Горопахи Ангеліни Віталіївни , виконавчий комітет
міської ради

В н р і пі и в :
1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкі права власності 5/8 частині житлового будинку
які належать Лесик Мирославі Сергіївні, а саме : кімнату площею 18,6 м.кв., кімнату
площею 10.1 м.кв.. кімнату площею 15,2 м.кв., котельню площею 4.3 м.кв.. хлів
площею 11,5 м.кв.. кладову площею 9,2 м.кв., літню кухню площею 10,6 м.кв., гараж
площею 17,1 м.кв., що в сукупності становить 48,2 м.кв. + 48,4 м.кв.
96,6 м.кв.
адресний номер «16» по вул. Перемоги в м. Почаїв.
2. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 3/8 частині житлового будинку,
з яких 1/8 частина належить гр. Горопасі Світлані Вікторівні, 1/8 насі нна Горопасі
Юрію Віталійовичу та 1/8 частина Горопасі Ангсліні Віталіївні, а саме : кімнату
площею 18,7 м.кв., кімнату площею 13,3 м.кв.. коридор площею 5,9 м.кв., коридор
площею 4,9 м.кв,, кухню площею 7,0 м.кв., санвузол площею 5,8 м.кв., хід в підвал
площею 2,1 м.кв.. підвал площею 9,6 м.кв.. що в сукупності становить 67,3 м.кв.
адресний номер «16 а» по вул. Перемоги в м. Почаїв.
3. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести
господарство по
вул. Перемоги в м. Почаїв.

відповідні

зміни

в

адресне

4. Гр. Лесик М.С. і гр. Горопасі С.В., гр. Горопасі Ю.В. гр. Горопасі А.В. встановити
адресні таблички відповідно з Д-б" та № 16 «а» на даних житлових будинках.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 15 травня 2019 року

№ 82

Про присвоєння адресних номерів
житлововим будинкам та земельним
ділянкам , які належать гр. Морозюк С.Й.

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. Морозюк
Світлани Йосипівни , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер иовозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі
будівельного паспорта № ТП 141191070534 ), земельна ділянка ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3877) площею 0,0277 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), які
належать гр. Морозюк Світлані Йосипівні номер «4» по вуя. Верхня в м. Почаїв.

2. Присвоїти адресний номер иовозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі
будівельного паспорта № ТП 141191131647 ) та земельній ділянці ( кадастровий
номер
6123410500:02:001:3879) площею 0,0184 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна ділянка), які належать гр. Морозюк Світлані Йосипівні номер «4а» по
вул. Верхня в м. Почаїв.
3. Присвоїти адресний номер иовозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі
будівельного паспорта № ТП 141191070413 ) та земельній ділянці ( кадастровий
номер
6123410500:02:001:3878) площею 0,0184 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна ділянка), які належать гр. Морозюк Світлані Йосипівні номер «46» по
вул. Верхня в м. Почаїв.
4. Гр. Морозюк С.Й. встановити адресні таблички з № 4, № 4 «а», № 4 «б», відповідно
на даних житлових будинках.
/

Міський голова

Лівар II. М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 15 травня 2019 року

№ 83

Про присвоєння адресного номера
житловому будинку та земельній
ділянці, які належать гр. Морозюк 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. Морозюка
Романа Миколайовича , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти адресний номер новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі
будівельного паспорта № ТП 14119109711 ) та земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3876) площею 0,0243 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), які
належать гр. Морозюк Роману Миколайовичу номер «4в» по вул. Верхня в м.
Почаїв.

2. Гр. Морозюк Р.М. встановити адресну табличку з № «4в» на даному житловому
будинку

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 84

від 15 травня 2019 року
Про присвоєння адресного номера
об'єкту нерухомого майна,
який належить гр. Петрику О.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, враховуючи висновок щодо технічної можливості об’єднання
об’єкта нерухомого майна № 13-03/19 від 16.04.2019 року та розглянувши
заяву гр. Петрика Олександра Васильовича , виконавчий комітет міської
ради

Вирішив:
1. Присвоїти новоутвореному об’єкту нерухомого майна, гаражу - загальною
площею 79,90 м.кв. , який належить гр. Петрику Олександру Васильовичу
адресний номер «З» по вул. Банкова в м. Почаїв.
2. Анулювати адресний номер «ЗА» по вул. Банкова в м. Почаїв.
3. Гр. Петрику О.В. зареєструвати новоутворений об’єкт нерухомості
відповідно до чинного законодавства.

4. Кременецькому РКБТІ внести зміни в
адресне господарство по
вул. Банкова в м. Почаїв у відповідності до п. 1 даного рішення.

5. Гр. Петрику О.В. встановити адресну табличку з № «З» на даному об’єкту
нерухомого майна.
Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від « 15 » травня 2019 року

№ 85

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних ділянок
під індивідуальне житлове будівництво
гр. Сімору Зою Павлівну

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Шевченка, 40, гр. Сімори Зої
Павлівни, 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, затвердженим
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Сімору Зою Павлівну.
2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під Індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
СІмору Зою Павлівну.
3. Контроль за виконанням даногр/рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.

Міський голова
Онук В.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «15 » травня 2019 року

№ 86

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського, 16, гр.
Пянтковського Олександра Павловича, 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, затвердженим рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від
27.02.2015р., виконавчий комітет Почаївської міської ради виконавчий комітет
Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Пянтковського Олександра
Павловича.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Пянтковського Олександра Павловича на позачергову чергу.
3. Контроль за виконанням даногр^рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.
Міський голова
Онук B.B.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від « 15 » травня 2019 року

№ 87

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шалівка, 12а, гр. Присяжнюка
Миколи Петровича, 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, затвердженим
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий
комітет Почаївської міської ради виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

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

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

В.С. БОЙКО

in

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від « 15 » травня 2019 року

№88

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних ділянок
під індивідуальне житлове будівництво
гр. Дикуна А.Б.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шалівка, 12а, гр. Дикуна Андрія
Борисовича, 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, затвердженим
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий
комітет Почаївської міської ради виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Дикуна Андрія Борисовича.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Дикуна Андрія Борисовича.
3. Контроль за виконанням
відділу.
Міський голова
Онук B.B.

ішення покласти на спеціаліста земельного

