
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «17» вересня 2020 року № 151

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 8 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Липова, 2, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 6 від 15.09.2020р. засідання постійно-діючої комісії для 
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 169 від 26.07.2019р., враховуючи перелік багатоквартирних будинків м. Почаїв, 
у яких не менше, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена 
(відключена) від систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та постачання 
гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протокол № 6 від 15.09.2020р. засідання постійно-діючої комісії для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади взяти до відома.

2. Надати дозвіл гр. Прокопчук Любов Степанівні, жительці м. Почаїв, вул. Липова, 2, 
кв. 8 Кременецького р-ну Тернопільської обл. на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 8 багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2, 
м.Почаїв.

3. Відокремлення (відключення) квартири від централізованого опалення здійснити у 
міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає 
постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

4. Гр. Прокопчук Любов Степанівні:
4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити повний 

розрахунок за надання комунальної послуги з теплопостачання;
4.2. під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства 

забезпечити відключення квартири № 8 багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Липова, 2, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що скласти 
відповідний акт.



4.3. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 8 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 8 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв гр. Прокопчук 
Любов Степанівни.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу обов’язків.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 вересня 2020 року № 152

Про зміну адреси нежитловій 
будівлі їдальні зі складом , яка 
належить гр. Кондратюк А.Ю.

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, розглянувши заяву гр. Кондратюк Ангеліни Юріївни 
виконавчий комітет міської ради

В и ріши в:

1. Змінити адресу нежитлової будівлі їдальні зі складом , яка належить 
гр. Кондратюк Ангеліні Юріївні на праві приватної власності з 
попередньої адреси номера «18» на номер «18-т» по вул. Фабрична в 
м. Почаїв,

2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне
господарство по вул. Фабрична в м. Почаїв у відповідності до п.1 
даного рішення.

3. Гр. Кондратюк А. Ю. встановити адресну табличку з № «18-т» на даній
нежитловіи оудівлі їдальні

Міський голова

адом.

Лівар Н.М.
Бондар Б.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 вересня 2020 року № 153

Про зміну адреси нежитловій 
будівлі, механічній майстерні, 
яка належить гр. Трофимлюку В.Є.

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, розглянувши заяву гр. Трофимлюка Василя Євсевійовича 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресу нежитлової будівлі, механічній майстерні , яка 
належить гр. Трофимлюку Василю Євсевійовичу на праві приватної 
власності з попередньої адреси номера «18» на номер «18 -у» по 
вул. Фабрична в м. Почаїв.

2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне
господарство по вул. Фабрична в м. Почаїв у відповідності до п.1 
даного рішення.

3. Гр. Трофимлюку В.Є. встановити адресну табличку з № «18-у» на даній
нежитловій будівлі , механічнішмайстерні.

ЛіварІЦ&У /у z. 
Бондар :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 вересня 2020 року № 154

Про присвоєння окремих адресних 
номерів виділеним в окремі об’єкти 
права власності частинам житлового 
будинку, які належать гр. Бурмай М.С. 
та гр. Бурмаю М.О.

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 беруши до уваги Договір про поділ 
житлового будинку в натурі та припинення спільної часткової власності № 1139 від 
07.09.2020 року та розглянувши заяву гр. Бурмай Марії Степанівни та гр. Бурмай 
Миколи Олександровича, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти виділеній в окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомості: 47\100
(сорок сім сотих) часток житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями, 
загальною площею - 132,3 кв.м. житловою площею - 65,5 кв.м., літньою кухнею- 
гаражсм літ. «Б1», яка належить Бурмай Марії Степанівні адресний номер «15» по 
вул. Нижня в м. Почаїв.

2. Присвоїти виділеній в окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомості: 53\100
(п’ятдесят три сотих) часток житлового будинку з господарсько-побутовими 
будівлями, загальною площею - 134,5 кв.м, житловою площею - 66,4 кв.м., літньою 
кухнею літ. «В1», гаражем літ. «П», яка належить Бурмай Миколі Олександровичу 
адресний номер «15 а» по вул. Нижня в м. Почаїв.

3. Рекомендувати Кременецькому РІ< БТІ внести відповідні зміни в адресне
господарство но вул. Нижня в м. Почаїв.

4. Гр. Бурмай М.С і гр. Бурмай М.О. встановити адресні таблички з № 15 та № 15 «а» на
даних житлових будинках.

Міськйй голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.


