
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №

Про перереєстрацію громадян, 
які перебувають на квартирному 
обліку станом на 27.05. 2017 року

Розглянувши подані матеріали для перереєстрації громадян керуючись ст. 36. ст. 39, 
ст. 40 Житлового кодексу Української PCP , пунктом 25 «Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській PCP» 
затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 
(далі -  Правила обліку), ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 
підставі протоколів громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради № 2 від 21.03.2017 року, № 3 від 21.03.2017 року та № 4 від 
04.04.2017 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) Жовтовська Марія Володимирівна - було 3 (три ) , на даний час -  4 (чотири) 
члени сім’ї (на підставі свідоцтва про народження ), та змінено прізвище 
Жовтовська на Шатківська (на підставі свідоцтва про одруження);
б) Карпчук Галина Василівна -  було 8 (вісім), на даний час -  9 (дев’ять) членів сім’ї 
(на підставі свідоцтва про народження)
в) Маркович Валентина Анатоліївна -  було 3 (три) члени сім’ї, на даний час -  1(одна) 
на підставі довідки про склад сім’ї .

2. Зняти з квартирного обліку із першочергової черги згідно п.п.1 п. 26 Правил обліку -  
поліпшення житлових умов, наслідок якого відпали підстави для надання іншого 
жилого приміщення Костюк Жанну Володимирівну.

3. Зняти з квартирного обліку згідно п.п.1 п. 26 Правил обліку -  поліпшення житлових 
умов, наслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 
Бліща Олександра Михайловича із сім’єю із 4-х чоловік (він, дружина - Бліщ Юлія 
Григорівна, дочка - Бліщ Марта Олександрівна, син -  Бліщ Денис Олександрович), 
який перебував на квартирному обліку на загальних підставах.

4. Залишити на квартирному обліку Лотоцьку Євгенію Кирилівну із сім’єю із 5-ти 
чоловік ( вона, чоловік -  Лотоцький Сергій Євстахович, син -  Лотоцький 
Володимир Сергійович, син - Лотоцький Віктор Сергійович, син -  Лотоцький 
Дмитро Сергійович), яка перебувала на квартирному обліку на загальних підставах 
згідно рішення виконавчого комітету № 36 від 27 лютого 1987 року,

5. Зняти з квартирного обліку із першочергової черги згідно п.п.5 п. 26 Правил обліку 
-  подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття 
на облік гр. Демчук Тетяну Іванівну із сім’єю із 3-х чоловік (вона, дочка -  Демчук 
Яніна-Кароліна Віталіївна, син -  Шулер Дмитро Віталійович).

6. Зняти з квартирного обліку із першочергової черги згідно п.п.5 п. 26 Правил обліку 
-- подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття 
на облік гр. Григорович Марину Григорівну із сім’єю із 3-х чоловік (вона, син -  
Григорович Іван Олександрович, мати -  Григорович Домніка Штефаиівна).



7. Зняти з квартирного обліку згідно п.п.5 п. 26 Правил обліку -  подання відомостей, 
що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік гр. 
Герасим’кж Олександру Анатоліївну, яка перебувала на квартирному обліку на 
загальних підставах.

8. Зняти з квартирного обліку згідно п.п.5 п. 26 Правил обліку -  подання відомостей, 
що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік гр, Гнатюка 
Олександра Леонідовича, який перебував не квартирному обліку на загальних 
підставах.

9. Виключити із списку на першочергове отримання житла гр. Мельник Валентину 
Сергіївну з сім’єю з 3-х чоловік (вона, чоловік - Мельник Віктор Михайлович, син -  
Мельник Ілля Вікторович), яка згідно рішення виконкому від 20 червня 2014 року № 
72 була взята на квартирний облік на першочергову чергу, як таку, що не має на те 
законних підстав (інвалід дитинства 2-ї групи) та залишити її в загальному списку 
відповідно до рішення виконкому № 67 від ЗО липня 2013 року.

10. Внести у список осіб, які перебувають на квар тирному обліку на загальних підставах 
згідно рішення виконавчого комітету № 64 від 27 березня 2017 року Струк Олега 
Г еннадійовича.

11. Внести у список осіб, які перебувають на кварт ирному обліку на першочергову 
чергу згідно рішення виконавчого комітету № 65 від 27 березня 2017 року 
Подпалова Андрія Євгенович.

12. 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.

13. Затвердити списки громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання та потребують поліпшення житлових умов станом на 27.05.2017 року:

13.1 .Список осіб, які перебувають на квартирному обліку у кількості 14
(чотирнадцять) сімей (додаток №1).

13.2. Список осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих
приміщень у кількості 3 (три) сім’ї (додаток №2).

13.3. Список осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих
приміщень у кількості 6 (шість ) сімей (додаток №3).

Місььтїїічкшва А; )/ В.С. БОЙКО

Максимчук С.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року № <РО

Про встановлення лімітів споживання 
енергоносіїв бюджетними установами 
Почаївської міської ради на 2017 рік

Керуючись частиною 4 статті 77 Бюджетного Кодексу 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання пункту 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 
228 (зі змінами), виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв на 2017 рік 
бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету згідно з 
додатком. Ліміти споживання енергоносіїв встановлюються тільки для 
забезпечення діяльності бюджетних установ і не застосовуються для 
споживання розміщених на їх території орендарів та інших споживачів.

2. Щомісяця до 2 числа наступного місяця за звітним 
відповідальним особам за енергозбереження надавати у фінансовий відділ 
міської ради звіти про фактичне використання енергоносіїв, завізовані 
керівником та головним бухгалтером. У разі зверх лімітного споживання 
до звітів додавати пояснення і план заходів щодо дотримання 
встановлених лімітів.

3. Персональну відповідальність за дотриманням 
установлених лімітів несуть керівники установ.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови ^п и тан ь діяльності виконавчих органів 
Максимчука В.С. /  —

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.І. «Й 
Риндич М .В ^



Додаток до рішення 
виконавчого комітету 
Почаївської міської ради №

___________________________ ВІД 2017 року

$

№ п/п Назва установи Теплопостачання Вода та водовідвед Електроенергія Природний газ Інші енеpro носії Всього
Гкал тис.грн. м.куб. тис.грн. тис.кВт.г. тис.грн. тис.м.куб тис.грн. тонн тис.грн.

1 Міська рада 0 0 70 2,0 7Д 17,0 9,5 91,0 0 0 110,0
2 ДИЗ м. Почаїв 0 0 1076 30,6 40,5 96,8 38,1 364,6 0 0 492,0
3 Почаївська ЗОНІ N11 818,68 1185,5 1899 54,0 22,8 54,6 0 0 1294,1
4 Старотаразька ЗОШ 0 0 0 0 10,9 26,0 14,7 140,9 0 0 166,9
5 Почаївська ЗОШ 1 ст 0 0 0 0 0,8 2,0 0 0 6,2 7,0 9,0
6 Почаївський БДТС 56,21 81,4 92 2,6 4,6 11,0 0 0 0 0 95,0
7 Почаївський IXМ 0 0 35 1,0 1,3 3,2 8,4 80,1 0 0 84,3
8 Почаївський БК 0 0 84 2,4 9,6 23,0 16,7 160,0 0 0 185,4
9 Почаївська муз.шк. 62,77 90,9 70 2,0 2,3 5,6 0 0 0 0 98,5

10 Бібліотеки 0 0 42 1,2 3,1 7,5 3,2 31,4 0 0 40,1

Всього 937,66 1357,8 3368 95,8 103 246,7 90,6 868,0 6,2 7.0 2575,3

Вартість одиниці:
Теплопостачання -1448,06 
Водопостачання -14,62 
Водо відведення -13,81 
Електроенергія - 2,39 
Природний газ - 9562,00 
Торфобрикет-1129,03

Секретар виконавчого комітету Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 27 » квітня 2017 р.

Про погодження місця 
для розміщення цирку-шапіто 
«Орбіта» ДП «Дирекція пересувних 
циркових колективів України»

Розглянувши заяву представника ДП «Дирекція пересувних циркових колективів 
України» від 21.04.2017 року №254 про надання дозволу на розміщення цирку -  шапіто 
«Орбіта» в м. Почаїв, по вул. Лосятинська на території автостоянки в період з 11.05.2017р. по 
15.05.2017р., керуючись Положенням про порядок надання послуг у сфері організації 
відпочинку та розваг, під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових 
урочистих заходів на території міста Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та Затишшя, 
затвердженим рішенням сесії Почаївської міської ради №591 від 02 грудня 2016 року, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України» розмістити цирк -  
шапіто «Орбіта» в м. Почаїв, по вул. Лосятинська на території автостоянки в період з 
11.05.2017р. по 15.05.2017р.

2. Довести до відома ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України» 
інформацію щодо умов тимчасового утримання місць для надання послуг у сфері 
організації відпочинку та розваг, вимоги щодо дотримання тиші в громадських 
місцях, обмеження при використанні об'єктів благоустрою, згідно розділів 4,5,6, 
Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг, під 
час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових урочистих заходів на 
території міста Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та Затишшя.

3. Представнику ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України» до 05 травня 
2017 р. подати до виконавчого комітету Почаївської міської ради копії ветеринарних 
паспортів на тварин, що будуть задіяні при надані розважальних послуг.

4. Контроль за виконанням даного^ рішення покласти на заступника міського голови
Чубика А.В, /

Міський голова В. С. Бойко

Чубик А.В: С
Риндич М.В. ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «27» квітня 2017 року № &&

Про погодження ФО-П Цісар Г.В.
розміщення тимчасової споруди
для здійснення підприємницької діяльності

Розглянувши заяву ФО-П Цісар Галини Василівни щодо надання дозволу на 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності вхід. 
№360 від 24.04.2017р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити ФО-П Цісар Галині Василівні розміщення тимчасової споруди для 
здійснення підприємницької діяльності по вул. Шевченка Т., м. Почаїв в 
межах дозволеної площі визначеної законодавством України.

2. ФО-П Цісар Галині Василівні виготовити паспорт прив’язки на розміщення 
тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності по вул. 
Шевченка Т., м. Почаїв, згідно норм чинного законодавства України.

3. Ознайомити ФО-П Цісар Галину Василівну з правилами благоустрою, 
санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку Почаївської 
МОТГ та відповідальністю за їх порушення.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «27» квітня 2017 року №  М

Про перспективу використання 
частини нежитлового приміщення 
по вул, Возз’єднання, 5 м. Почаїв

З метою створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам 
звернень адміністративних послуг на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись ст. 29 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ч.З ст. 17, ст. 26 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», виконавчий комітет міської ради

1. Передбачити перспективу використання частини нежитлового приміщення 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, площею 152,5 кв.м. для власних потреб 
Почаївської міської ради (розміщення ЦНАП) після закінчення договору 
оренди майна укладеного між Почаївською міською радою та ОКА №42.

2. Дане рішення затвердити на черговій сесії Почаївської міської ради сьомого 
скликання.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голови В.С. БОЙКО

ВИРІШИВ:

Макс*

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №  {/V

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Бакало З.П.

Розглянувши заяву жительки с. Ст. Тараж вул. Сонячна, 18 гр. Бакало 
Зіновії Пилипівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги акт 
депутатського обстеження від 29 березня 2017 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Бакало Зіновії Пилипівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бакало Зіновії
Пилипівні одноразову грої опомогу.

В и р і ш и в :

Місьйїй голова В.С. БОЙКО

ЛІвар Н.М  %
Риндич М:В-



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Липова, 10 кв. 2 гр. 
Білявського Василя Олександровича , пенсіонера, який просить виділити 
одноразову грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, 
взявши до уваги акт депутатського обстеження від 04 квітня 2017 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Білявському Василю 
Олександровичу в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Білявському Василю 
Олександровичу одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський Голови В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. '%
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №  <Рб

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

Розглянувши заяву жительки с. Ст. Тараж вул. Сонячна, 16 гр. 
Лотоцької Галини Миколаївни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування, взявши до уваги довідку Рівненського 
обласного онкологічного диспансеру ЕПІКРИЗ № 4376/901 та акт
депутатського обстеження від 28 березня 2017 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Лотоцькій Галині Миколаївні 
в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Лотоцькій Галині 
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова' В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В. \

б



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Трофимлюк Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Стельмащука, 24 «а» гр. 
Трофимлюк Людмили Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем, взявши до уваги акт 
депутатського обстеження від 24 квітня 2017 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Трофимлюк Людмилі Іванівні 
в розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Трофимлюк Людмилі 
Іванівні одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міськиіі іхрірйа В.С. БОЙКО

Максимчуі 
Риндич М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №  <?сР

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Семащук Л.П.

Розглянувши заяву жительки с. Ст. Тараж вул. Вільшанки, 50 гр. 
Семащук Людмили Петрівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування чоловіка, взявши до уваги довідку № 270 від 16.01.2017 
року КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради та 
акт депутатського обстеження від 24 квітня 2017 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Семащук Людмилі Петрівні 
в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Семащук Людмилі 
Петрівні одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук 
Риндич М.В

с



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №  сР У

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Махніцькому А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул, Бригадна, 6 гр. Махніцького 
Анатолія Михайловича , пенсіонера, який просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування, взявши до уваги довідку № 190 від 
31.03.2017 року Тернопільського обласного клінічного онкологічного 
диспансеру та акт депутатського обстеження від 05 квітня 2017 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Махніцькому Анатолію 
Михайловичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Махніцькому 
Анатолію Михайловичу одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С  БОЙКО

Лівар Н.М. $
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Махніцькій К.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Бригадна, 6 гр. Махніцької 
Катерини Василівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку № 110 від 04.02.2017 року 

- Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру, акт 
депутатського обстеження від 05 квітня 2017 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. Махніцькій Катерині 
Василівні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Махніцькій Катерині 
Василівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

ЛіварН.М. &
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Галясу В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Галицька, 1 гр. Галяса Василя 
Івановича, який провів похорон своєї дружини -  Галяс Ангеліни Федорівни 
про виділення йому 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

1. Виділити гр. Галясу Василю Івановичу одноразову грошову допомогу 
в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Галясу Василю 
Івановичу одптпячгт  тптттг^л/ ДОПОМОГу.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року Хе

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Петренку В.П.

Розглянувши заяву жителя с. Кам’янка вул. Радянська, 41 Херсонської 
області гр. Петренка Валерія Павловича , який провів похорон своєї дочки -  
Петренко Олени Валерїївни про виділення йому 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 X« 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити гр. Петренку Валерію Павловичу одноразову грошову допомогу 
в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Петренку

В и р і ш и в :

допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №  & 3

Про зміну адресного номера житловому 
будинку з надвірними будівлями, 
який належить гр. Трішечкіній А.Д.

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. Трішечкіної 
Антоніни Дорофіївни, виконавчий комітет міської ради

1. Змінити адресний номер житлового будинку з надвірними будівлями, 
який належить гр. Трішечкіній Антоніні Дорофіївні на праві приватної 
власності з попередніх адресних номерів «40», «42» на адресний 
номер «42а» по вул. Липова в м. Почаєві.

В и р і ш и в :

кременецькому РК Ь 11 внестр зміни в адресне господарство 
по вул. Липова в м. Почаїв відповідності до п.1 даного рішення.

Міський толова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. &
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Ярому О.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. Ярого Олега Мирославовича, 
виконавчий комітет міської ради

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність об’єкта до експлуатації № ТП 142170822632 від 23.03.2017 
року) , який належить гр. Ярому Олегу Мирославовичу адресний 
номер «41 а» по вул. Липова в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по

В и р і ш и в :

1 даного рішення.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ^  
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2017 року №

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Мазуркевичу 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 розглянувши заяву гр. Мазуркевича Олексія Григоровича, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про 
готовність об’єкта до експлуатації № ТП 142170750317 від 16.03.2017 
року, кадастровий номер земельної ділянки 6123410500:02:001:0413), 
який належить гр, Мазуркевичу Олексію Григоровичу адресний 
номер «8» по вул. С.Жука в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство 
вул. С.Жука в щ  Почаїв у відповідності до п. 1 даного рішення.

по

Міський голова; В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. $ 
Риндич М.В.

С



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року №

Про взяття Гордіюк М.І. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік но 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв, с. Затишшя та порядок їх надання» затвердженого рішенням 
сесії Почаївської міської ради №2071 від 18.02.2015р. та розглянувши заяву 
жительки м. Почаїв вул. Молодіжна, 6, Кременецького району , виконавчий комітет 
міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Гордіюк Марію Іванівну на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.

2. Включити гр. Гордіюк Марію Іванівну 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 В.С. Бойко
Капрічук



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року №

Про взяття Сух І.І. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. 
Молодіжна, 13, Кременецького району Сух Івана Івановича, виконавчий комітет 
міської ради

1. Взяти гр. Сух Івана Івановича на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. Старий Тараж.

2. Включити гр. Сух Івана Івановича до загальносільського списку по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова В.С. Бойко
Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від« 27 » квітня 2017 року №

Про взяття Сух А.І. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. 
Молодіжна, 13, Кременецького району Сух Андрія Івановича, виконавчий комітет 
міської ради

1. Взяти гр. Сух Андрія Івановича на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. Старий Тараж.

2. Включити гр. Сух Андрія Івановича до загальносільського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року №

Про взяття Горопахи О.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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» затвердженого рішенням 
сесії Почаївської міської ради №2071 від 18.02.2015р. та розглянувши заяву жителя 
м. Почаїв вул.. Козацька,ЗО Кременецького району Горопахи Олександра 
Володимировича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Горопаху Олександра Володимировича на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв.

2. Включити гр. Горопаху Олександра Володимировича до загальноміського 
списку по виділенню вільних земельних ділянок під Індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв на позачергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного 
відділу.

Міськцц голова В.С. Бойко

Капрічук О.Ь/І£



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року №  /О  О

Про взяття Костюк К.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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» затвердженого рішенням 
сесії Почаївської міської ради №2071 від 18.02.2015р. та розглянувши заяву 
жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 72 а, Кременецького району Костюк 
Катерини Володимирівни, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Костюк Катерину Володимирівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Костюк Катерину Володимирівну до загальноміського списку 
по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова В.С. Бойко

КапрІчук О .М ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року №  / 0 /

Про взяття Мартинишин Н.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жительки с. Комарин вул. 
Зарічна, 114, Кременецького району Мартинишин Наталії Володимирівни, 
виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Мартинишин Наталію Володимирівну на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території с. Старий Тараж.

2. Включити гр. Мартинишин Наталію Володимирівну до загальносільського 
списку по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О .М ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року № /ОС

Про взяття Безкоровайного М.Г. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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» затвердженого рішенням 
сесії Почаївської міської ради №2071 від 18.02.2015р. та розглянувши заяву жителя 
м. Почаїв вул. Варшавська, 34, Кременецького району Безкоровайного Михайла 
Григорійовича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Безкоровайного Михайла Григорійовича на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв.

2. Включити гр. Безкоровайного Михайла Григорійовича 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

Капрі чук О.М^

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27» квітня 2017 року №

Про взяття Підгурського М.А. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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» затвердженого рішенням 
сесії Почаївської міської ради №2071 від 18.02.2015р. та розглянувши заяву жителя 
м. Почаїв, вул. Фабрична, 7, Кременецького району Підгурського Миколи 
Анатолійовича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Підгурського Миколу Анатолійовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

, 2, Включити гр. Підгурського Миколу Анатолійовича до загальноміського
списку по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного 
відділу.

Міський голова В.С. Бойко

Кагтрічук О.ТУ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року №

Про взяття Підгурського В.А. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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» затвердженого рішенням 
~ сесії Почаївської міської ради №2071 від 18.02.2015р. та розглянувши заяву жителя 
м. Почаїв вул. Варшавська, 34, Кременецького району Підгурського Василя 
Анатолійовича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Підгурського Василя Анатолійовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Підгурського Василя Анатолійовича 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 В.С. Бойко

Капрічук О.М̂ .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 27 » квітня 2017 року №

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

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жительки с. Комарин вул. 
Зарічна, 114, Кременецького району Кулініч Валентини Іванівни, виконавчий 
комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Кулініч Валентину Іванівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Кулініч Валентину Іванівну до загальносільського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу. /->

КапрічукО.М^

Міський голова В.С. Бойко


