
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2017 року №

Про встановлення тарифів на послуги 
знешкодження та вивіз твердих» рідких 
побутових відходів

Розглянувши та обговоривши подані Почаївським комбінатом комунальних 
підприємств розрахунки тарифів на послуги знешкодження та вивіз твердих, рідких 
побутових відходів, відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів» та «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово- 
комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її 
необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» 
затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390, 
керуючись ст.28 Законоу України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Встановити тарифи на послуги:
1.1. Знешкодженій твердих та рідких побутових відходів за 1 м.куб. з ПДВ 
Для населення 56.39 грн.
Для бюджетних організацій 60.22 грн.
Для інших організацій 62.95 грн.

1.2. Вивіз твердих побутових відходів за 1 м. куб. з ПДВ
Для населення 69.76 грн.
Для бюджетних організацій 73.15 грн.
Для інших організацій 76.48 грн.

1.3. Вивіз рідких побутових відходів за 1 м. куб. з ПДВ 
Дзя населення 66.67 грн.
Для бюджетних організацій 69.73 грн.
Для інших організацій 72.90 грн.

2. Затвердити періодичність та порядок надання послуг (додаток №1)

3. Затвердити структуру тарифів на послуги по знешкодженню та вивозу твердих 
і рідких побутових відходів (додаток № 2).



4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської 
ради № 123 від 09 серпня 2016 року «Про встановлення тарифів на послуги 
знешкодження та вивіз твердих, рідких побутових відходів»

5. Дане рішення ввести в дію не раніше 15-ти календарних днів з дня 
повідомлення споживачів в засобах масової інформації.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Макси

Риндич М .В.ф^



Додаток № 1

До рішення виконавчого 

Комітету N9 від 

V /  лютого 2017 року.

Періодичність та порядок надання послуг по знешкодженню і вивезенню твердих рідких 
побутових відходів по м. Почаїв.

1. Послуги надаються приватному населенню згідно графіка.

2. ТПВ від комунальних будинків де стоять ящики вивозять 8 разів на місяць , де немає ящиків 
збирають сміття на сміттєвоз кожен день крім неділі.

3. ВІд приватного сектора вивозять сміття згідно графіка один раз на тиждень( замовник збирає 
сміття в мішки і виставляє на вулицю біля своїх будинків де автомашина приїздить і забирає).

4. По місту від підмітання вулиць Шевченка, Возз'єднання і парків Б.Хмельницького ,Шевченка 
збирають сміття на автомашину кожен день крім святкових і неділі та вивозять на звалище,

5. Від організацій сміття збирають у спеціальну тару,яка наповнена виставляється на спеціальну 
площадку біля своїх офісів,згідно розробленого графіка,а також з накопичувальних контейнерів 
збирають сміття кожен день крім неділі та святкових днів і вивозиться на звалище.

6. На сміттєзвалищі сміття утилізують.

Секретар виконавчого комітету Лівар Н.М,



Додаток № 2 до рішення виконавчого

Комітету Почаївської міської ради 

N0 / < ?  від « * ^  0 А  - 2017 року

С Т Р У К Т У Р А  Т А Р И Ф У

На послуги з вивезення і знешкодження твердих і рідких побутових відходів наданих Почаївським 
комбінатом комунальних підприємств у 2017 році.

№
п/п

Статті витрат Знешкодження
ТПВ.

Вивіз твердих
побутових
відходів

Вивіз рідких
побутових
відходів

1. Прямі витрати
запчастини 9340,00 8534.00 6320
паливо 31517,10 181746,85 45547,60

2 Прямі витрати на оплату праці 221812,32 214342,20 63666,0
3. інші прямі витрати

Відрахування від зарплати 48798,71 47155,28 14006,52

Амортизація 2447,15 17712,86 5696,17
4 Загальновиробничі витрати 82783,00 5278,28 2575,28
5 всього 396698,28 474769,47 137811,57
6 Адміністративні витрати 

15%, 15%, 15 %
59504,74 71215,42 20671,73

7 Всього повна собівартість 
В розрахунку на 1 м. куб.

456203,02
45,62грн.

545984,89
55,42

158483,30
52,83

8 Прибуток із врахуванням 
податку на прибуток

Населення 3% 5% 5% 1,37 2,72 2,72
Бюджетні організації 10 % 4,56 5,54 5,28
Інші 15% 6,84 8,31 7,92

9 Тариф для населення з ПДВ 56,39 69,76 66,67
Тариф для бюджетних 
організацій

60,22 73,15 69,73

10 Тариф для інших організацій 62,95 76,48 72,90

11 Об'єм 10000 9850 3000

Тариф для населення за 1 м. куб . 126,15 грн. х 1,2 м. куб. =162,71 :12 м -  ців. = 12,62грн. за 1 ч. 
тариф для бюджетних організацій , 133,37 грн. 
тариф для інших організацій 139,43 грн.

Вивезення нечистот для населення одна бочка 250,00 грн.
тариф для бюджетних організацій одна бочка 261,49 грн.
тариф для інших організацій одна бочка 273,38 грн.
Секретар виконавчого комітету Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2017 року № 19

Про затвердження Дефектного акту 
та Локального кошторису на 
проведення поточного ремонту 
внутрішніх приміщень адміністративної будівлі 
Почаївської міської ради

Розглянувши Дефектний акт та Локальний кошторис на поточний ремонт 
внутрішніх приміщень адміністративної будівлі Почаївської міської ради, 
складені ■ комісією Почаївської міської ради, створеної розпорядженням 
міського голови №325 від26 грудня 2016 р., керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Дефектний акт на проведення поточного ремонту 
внутрішніх приміщень адміністративної будівлі Почаївської міської 
ради згідно додатку 1.

2. Затвердити Локальний кошторис на проведення поточного ремонту 
внутрішніх приміщень адміністративної будівлі Почаївської міської 
ради в сумі 56278,76 (п’ятдесят шість тисяч двісті сімдесят вісім 
гривень, сімдесят шість копійок) грн. згідно додатку 2.

Міський голова ' В. С. Бойко

Чубик Д.В. :



І

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про затвердження Порядку організації 
харчування дітей у Дошкільному навчальному 
закладі м. Почаїв , батьки яких є учасниками 
бойових дій у зоні проведення антитерористичної 
операції та батьки яких є внутрішньо перемішеними 
особами із зони проведення антитерористичної операції 
на території Донецької та Луганської областей

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 
статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 2.2. розділу 2 Порядку 
вс гамовлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних 
та ііі-'ернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
У д їіли від 21.11.2002 року №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 
2002 гчжу за №953/7241, враховуючи високу відповідальність за сім’ї, батьки яких 
захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть 
безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської 
областей та внутрішньо переміщених осіб із зони проведення антитерористичної операції, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Затвердити Порядок організації харчування дітей у Дошкільному навчальному закладі 
м. Почаїв, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні проведення 
антитерористичної операції та батьки яких є внутрішньо переміщеними особами із 
зони проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський .толова : В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. £
Риндич М.В. j



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2017 року № ^Г/

Про погодження проекту Програми 
організації громадських робіт на 2017 рік 
на території Почаївської міської об єднаної 
територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 
Закону України "Про зайнятість населення", постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 року № 175 "Про затвердження Порядку організації 

* громадських та інших робіт тимчасового характеру", враховуючи розпорядження 
голови Кременецької районної державної адміністрації № 3-од від 03.01.2017р. «Про 
організацію громадських робіт та їх фінансування у 2017р.», виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

1. Погодити проект Програми організації громадських робіт на 2017 рік на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, що 
додається.

2. Подати проект Програми організації громадських робіт на 2017 рік на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на розгляд 
чергової сесії Почаївської міської ради сьомого скликання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності вчих органів ради у відповідності до
розподілу обов’язків.

ВИРІШИВ:

Міський голова В.С. БОЙКО

Максим

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2017 року

Про погодження проекту місцевої Програми 
поводження з твердими побутовими 
відходами на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2020рр.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Законів України "Про відходи", "Про охорону навколишнього 
природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 
265 "Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами", 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки" 
та відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово- 
комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 "Про затвердження 
Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими 
побутовими відходами", виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Погодити проект місцевої Програми поводження з твердими побутовими 
відходами на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2017 -  2020рр., що додається.

2. Подати проект Програми поводження з твердими побутовими відходами на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 -  
2020рр. на розгляд чергової сесії Почаївської міської ради сьомого скликання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності онавчих органів ради у відповідності до 
розподілуШба^ЗЩВ.

ВИРІШИВ:

Міський голова В.С. БОЙКО
Риндич М.В.

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про зарахування на екстернатну 
форму навчання

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення 
якості освіти в Україні», відповідно до Положення про екстернат у 
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 та и.7 Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 
відповідно до листа адміністрації Почаївеької ЗОНІ І-ІП сі. №39 від 24.02.2017 
р., виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Надати дозвіл адміністрації Почаївеької ЗОШ 1-Ш ступенів зарахувати на 
екстернатну форму навчання за курс повної загальної середньої освіти Бондар 
Олесю Володимирівну, 10.03.2000 р.н., та Г'оревича Андрія Олександровича, 
24.09.1999 р.н., з 1 березня 2017 року.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення. „

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.ГеЫ
Риіідич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2017 року

Про надання дозволу 
гр. Романюку М.М. 
на розміщення тимчасової 
споруди для здійснення 
підприємницької діяльності

Розглянувши заяву гр. Романюка Михайла Михайловича щодо надання 
дозволу на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької 
діяльності вхід.№156 від 21.02.2017р., 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. Надати дозвіл гр. Романюку Михайлу Михайловичу на розміщення тимчасової 
споруди для здійснення підприємницької діяльності по вул. Радивилівська, 65, 
м. Почаїв.

2. Гр. Романюку М.М. виготовити паспорт прив’язки на розміщення тимчасової 
споруди для здійснення підприємницької діяльності по вул. Радивилівська, 65, 
м. Почаїв та затвердити його на засіданні виконавчого комітету міської ради.

3. Внести зміни в ситуаційну схему орієнтовного розміщення тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльності в м. Почаїв

4. Ознайомити гр. Романюка М.М. з правилами благоустрою, забезпечення 
чистоти і порядку м. Почаїв та відповідальністю за їх порушення.

5. Консоль за виконанням даноргґрїшешія залишаю за собою.

В.С. БОЙКО

Риндич м.в.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про звільнення гр. Цьолки Н.О. 
від оплати за харчування її дочки 
Цьолки В.П. в Дошкільному навчальному 
закладі м. Почаїв

Розглянувши заяву гр. Цьолки Наталії Олександрівни, жительки м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, 95, яка просить звільнити від оплати за харчування 
її дочки Цьолки Вероніки Петрівни, 16.11. 2011 р.н, в Дошкільному 
навчальному закладі м. Почаїв, керуючись ст. 35 Закону України «Про 
дошкільну освіту», п.2.2. Порядку встановлення плати для батьків за 
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 
навчальних закладах , беручи до уваги те, що гр. Цьолка Н.О. не 
працює, зареєстрована як безробітна в Кременецькому РЦЗ, одна виховує 
дитину, матеріальне становище сім’ї є важким ( акт депутатського 
обстеження від 28.02.2017 р.), виконавчий комітет міської ради

1. Звільнити гр. Цьолку Наталію Олександрівну на 50% від оплати за 
харчування в Дошкільному навчальному закладі м. Почаїв її дочки Цьолки 
Вероніки Петрівни -  16.11.2011 р.н. з 01.03.2017 р. по 31.12.2017 р.

2. Бухгалтерії Дошкільного навчального закладу м. Почаїв внести зміни 
при нарахуванні плати за перебування дитини в дошкільному навчальному 
закладі відповідно до п.1 даного рірґення.

їїівар НМ . #
Риндич М.В.

Міський голова В.С.БОЙКО

В и р і ш и в :



УКРАЇНА
ТІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року № *£ б

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сімчуку С.А.

Розглянувши заяву жителя с. Комарик вул. Гагаріна, 12 гр. СІмчука 
Сергія Афанасійовича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 14 лютого 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 № 163 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и  в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сімчуку Сергію 
Афанасійовичу в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сімчуку Сергію 
Афанасійовичу одноразову грошову допомогу .

/О

Міський голова В.С.БОИКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М,В„



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н  Я

від 28 лютого 2017 року № т?

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв.4 гр. 
Гнатюка Олександра Леонідовича інваліда 1-ої групи загального захворювання, 
який просить виділити одноразову грошову допомогу , взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 13 лютого 2017 року та керуючись 
Положенням про падання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 1 Іочаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гнатюку Олександру 
Леонідовичу в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Гнатюку Олександру 
Леонідовичу одноразову грошову допомогу .

Міський голова В.С.БОИКО

Лівар Н.М. ^
Риндич VI.В.

С:



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Мазурок АХ

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я.Мудрого, 47 гр. 
Мазурок Анастасії Ігнатівни , інваліда першої групи загального захворювання, 
яка просить виділити одноразову грошову допомогу у зв’язку з важким 
матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 
23 січня в 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 
№ 163 від 19 жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

В и р і  ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мазурок Анастасії Ігнатівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Мазурок Анастасії 
Ігнатівні одноразову грошову допомогу'.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. $
Риндич М.В.’ 

С.



УКРАЇНА
ПОЧАЇІЗСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року № ^

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Камінській В.И.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв.17 гр. 
Камінської Валентини Павлівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування сина інваліда І групи «А» загального захворювання , 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 20 січня 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 № 163 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Камінській Валентині 
Павлівні в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Камінській Валентині 
Павлівні одноразову грошову допомогу .

В и р і ш и  в:

Міський голова в .с .ь о и к о

Лівар Н.М. 4
Риндич М.В.

С



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про виділений одноразової 
грошової допомоги гр. Грисині О.Л.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гагаріна, 25 гр. Грисини 
Олени Лонгівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги витяг з іс торії хвороби Лд 28815 кардіохірургічного 
відділення Львівської обласної клінічної лікарні та депутатський акт 
обстеження від 24 лютого 2017 року та керуючись Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Ііочаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и  в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Грисині Олені Лонгівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Грисині Олені 
Лонгівні одноразову грошову допомогу .

Міський голова В.С.БОЙКО

Лі вар 11.М .^ 
Риндич М.В.: с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року № ч//

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ништі Ю.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Наливайка, 59 гр. Ништи 
Юлії Василівни , яка доглядає маму -  Царук Надію Василівну, інваліда з 
дитинства другої групи та сестру -  Царук Раїсу Василівну, інваліда другої 
групи з дитинства та просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку з важким матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 21 лютого 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 № 163 від 19 жовтня 2016 року виконавчий комітет 
міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ништі Юлії Василівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ништі Юлії Василівні 
одноразову грошову допомог

В и р і ш и в :

Мі с ь к ийго лйва В.С.БОЙКО

Лівар Н.М  §,
Риндич М.В..

4 : і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сіморі НЛ.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Сонячна, 16 гр. 
Сімори Надії Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування двох дітей інвалідів з дитинства, взявши до уваги депутатський акт 
обстеження від 22 лютого 2017 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и  в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сіморі Надії Іванівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сіморі Надії Іванівні
одноразову грошову допомогу.

Міській ііолрва В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. #  
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Нечай Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Стефаника, 25 гр. Нечай 
Лідії Володимирівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу, 
взявши до уваги довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України № 397А від 10.01.2017 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 № 163 від 19 жовтня 2016 року 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Нечай Лідії Володимирівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Нечай Лідії 
Володимирівні одноразову грошову^дбпомогу .

Міський голова . В.С.БОЙКО

Лівар Н.М, £
Риндич МЗВ.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Синішиному М.П.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Зарічна, 54 гр. Синішиного 
Миколи Петровича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій (серія УБД 
№ 033522 від 22 вересня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції , виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Синішиному Миколі 
Петровичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Синішиному Миколі 
Петровичу одноразову грошову допомогу на вищевказаний рахунок.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО
і

Лівар Н.М. £ 
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року

Про зміну поштової адреси нежитлової 
будівлі, магазину , який належить 
гр. Кулініч М.Ф.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості на території 
Почаївської міської ОТГ, 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 розпорядженням 
міського голови № 23 від 17.02.2016 року «Про перейменування вулиць», 
розглянувши заяву гр. Кулініч Марії Феодосіївни , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити адресний номер нежитлової будівлі, магазину , який належить 
гр. Кулініч Марії Феодосіївні на праві приватної власності з 
попереднього адресного номера «98» по вул. Зарічна (попередня назва 
вулиці - Чапаева) на адресний номер «100» по вул. Зарічна в с. 
Комарин.

2. Кременецькому. РК БТІ внести зміни в адресне господарство 
по вул. •Зарічна;в̂ ;-:ЗЕСомарин у ^ЙЗовідності до п.1 даного рішення.

/Ч

Міський солова В.С.БОИКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В.'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №  J  6

Про зміну адресного номера житловому 
будинку з надвірними будівлями 
по вул. І.Хворостецького

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачам, 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 довідку, видану приватним нотаріусом від
14.02.2017 року та розглянувши заяву гр. Сміх Любові Георгіївни , 
виконавчий комітет міської ради

1. Змінити адресний номер житлового будинку з надвірними будівлями, 
який належав гр. Сміх Ігорю Львовичу на праві приватної власності 
з адресного номера «ЗО» на номер «32а» по вул. І.Хворостецького в м. 
Почаєві.

2. ¥  ’пгт’ї ' [ в адресне господарство

В и р і ш и в :

відповідності до п. 1 даного
рішення.

Міськийголова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року № 3 ¥

Про зміну поштової адреси житлового 
будинку з господарсько-побутовими 
будівлями по вул. Вишнева

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року, враховуючи довідку видану приватним нотаріусом від 30.01.2017 року та 
розглянувши заяву гр. Антощук Тетяни Пилипівни , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити адресний номер житлового будинку з господарсько- 
побутовими будівлями, який належав гр. Антощуку Василю 
Мефодійовичу на праві приватної власності з попередніх адресних 
номерів «7а, «24», «24» по вул. Вишнева на адресний номер «32» по вул. 
Вишнева в м. Почаєві.

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

Міський голова В.С.БОИКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про зміну адресного номера житловому 
будинку по вул. Дружба

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року, враховуючи довідку видану приватним нотаріусом № 49/02-14 від
14.02.2017 року та розглянувши заяву гр. Стояк Людмили Андріївни та Бас 
Василя Максимовича, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити адресний номер житлового будинку , 1Л якого належить 
гр. Стояк Людмилі Андріївні та 14 якого належала гр. Бас Марії 
Андріївні на праві спільної часткової власності з адресного номера 
«31» на адресний номер «31а» по вул. Дружба вм. Почаєві.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство
по вул. Дружба в м. Почаїв у віді^бвідності до п.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 28 лютого 2017 року № J■ У>

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Зиничу М.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. Зинича Михайла Михайловича , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність об’єкта до експлуатації № ТП 142163502473 від 15.12.2016 
року), який належить гр, Зиничу Михайлу Михайловичу адресний 
номер 20 по вул. С.Жука в м. Почаїв.

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

.г": і

Міський і олова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. £
Риндич М.В .̂



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року № 4 $

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Жадану І.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 та розглянувши заяву гр. Жадана Івана Васильовича, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и  в:

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про 
готовність об’єкта до експлуатації № ТП 142170160303 від 16.01.2017 
року, кадастровий номер земельної ділянки 6123410500:02:001:1738), 
який належить гр. Жадану Івану Васильовичу адресний номер 14 
по вул. Кременецька в м. Почаїв.

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

М ІСЬКИЙ ЛЮДОВІ*:

-У
В.С.БОИКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В<(.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Процюк Т.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. Процюк Тетяни Михайлівни , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність об'єкта до експлуатації № ТП 142170121126 від 12.01.2017 
року, кадастровий номер земельної ділянки 6123410500:02:001:2801), 
який належить гр. Процюк Тетяні Михайлівні адресний номер «306» 
по вул. Кременецька в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по
вул. Кременецька в м. Почаїв у^ідповідності до п.1 даного рішення.

п

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. А
Риндич М.В^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про присвоєння окремого адресного 
номера виділеній в окремий об’єкт 
права власності частині нежитлової 
будівлі, складу № І фабрики «Іква», яка 
належать гр. Довгушко О.Д.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31,10.2016 
року та беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з нерухомого 
спільного майна № 50 від 24.01.2017 року та розглянувши заяву гр. 
Довгушко Олексія Дмитровича , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 15/100 часток
нежитлової будівлі, складу № 1 фабрики «Іква»,а саме приміщення за 
планом: 16-22,30 кв.м.,17-6,50 кв.м., 18-10,70 кв.м., 19-41,30 кв.м., 33 -  
16,30 кв.м., 34-16,0 кв.м,, 35 -  41,90 кв.м., УІ -  10,0 кв.м., загальною 
площею -  165,0 кв.м., яка належить гр. Довгушко Олексію Дмитровичу 
адресний номер - «18 м » по вул. Фабрична в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство
по вул. Фабричцдув;:іук Почаїв*/.

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 28 лютого 2017 року № 4 3

Про присвоєння окремого адресного 
номера виділеній в окремий об’єкт 
права власності частині нежитлової 
будівлі, складу № 1 фабрики «Іква», яка 
належать гр. Сухому В.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 беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з 
нерухомого спільного майна № 50 від 24.01.2017 року та розглянувши 
заяву гр. Сухого Василя Олександровича , виконавчий комітет міської 
ради

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 8/100 часток
нежитлової будівлі, складу № 1 фабрики «Іква»,а саме приміщення за 
планом: 15-40,90 кв.м., 32-31,30 кв.м., У -  9,70 кв.м., загальною площею 
-  81.90 кв.м., яка належить гр. Сухому Василю Олександровичу 
адресний номер «18 н» по вул. Фабрична в м. Почаїв.

2. Е ™ -г-™ • • • зміни в адресне господарство

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО

Лі вар Н.М. ф
Риндич М.В.,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року

Про присвоєння окремого адресного 
номера виділеній в окремий об’єкт 
права власності частині нежитлової 
будівлі, складу № 1 фабрики «Іква», яка 
належать гр. Дмитруку М.А.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з 
нерухомого спільного майна № 50 від 24.01.2017 року та розглянувши 
заяву гр. Дмитрука Миколи Андрійовича , виконавчий комітет міської 
ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 8/100 часток
нежитлової будівлі, складу № 1 фабрики «Іква»,а саме приміщення за 
планом: 14-41,40 кв.м., 30-15,70 кв.м., 31-16,50 кв.м., ІУ -  10.20 кв.м., 
загальною площею -  83,80 кв.м., яка належить гр. Дмитруку Миколі 
Андрійовичу адресний номер «18 о» по вул. Фабрична в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство
по вул. Фабрична в м. Почаїв. X  ^

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 28 лютого 2017 року № ^

Про присвоєння окремого адресного 
номера виділеній в окремий об’єкт 
права власності частині нежитлової 
будівлі, складу № 1 фабрики «Іква», яка 
належать гр. Токар С.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 беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з 
нерухомого спільного майна № 50 від 24.01.2017 року та розглянувши 
заяву гр. Токар Степаниди Миколаївни , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 23/100 часток 
нежитлової будівлі, складу № 1 фабрики «Іква»,а саме приміщення за 
планом: 7-4,30 кв.м., 8-2,0 кв.м., 9-1.30 кв.м., 10-17,40 кв.м., 11-14,70 
кв.м.. 12-41,60 кв.м., 13- 41,40 кв.м., 26- 14,80 кв.м., 27- 17,10 кв.м., 28
14,50 кв.м., 29- 11,70 кв.м., НІ-63,80 кв.м., загальною площею -  244,60 
кв.м., яка належить гр. Токар Степаниді Миколаївні адресний номер 
«18 п» по вул. Фабрична в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство 
по вул. Фабрична в м. Почаїв.

у  : 4 о

Міський голова В.С.БОЙКО

Лі вар Н.М. ^
Ринди ч М.В .̂



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року № 4  б

Про присвоєння окремого адресного 
номера виділеній в окремий об’єкт 
права власності частині нежитлової 
будівлі, складу № 1 фабрики «Іква», яка 
належать гр. Довгушко 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 », 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 
З ЇЛО.2016 року та беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з 
нерухомого спільного майна № 50 від 24.01.2017 року та розглянувши 
заяву гр. Довгушко Андрія Дмитровича , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 31/100 часток 
нежитлової будівлі, складу № 1 фабрики «Іква»,а саме приміщення за 
планом: 3-41,60 кв.м., 4-41,60 кв.м., 5-41,60 кв.м., 6-41,80 кв.м., 22-32,50 
кв.м., 23-32,20 кв.м., 24-32,80 кв.м., 25-32,60 кв.м., И-40,50 кв.м., 
загальною площею -  337,20 кв.м., яка належить гр. Довгушко Андрію 
Дмитровичу адресний номер «18 р» по вул. Фабрична в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство 
по вул. Фабрична в м. Почаїв. /

г
Міський голова іВ.С.БОИКО

Лі вар Н.М. ^
Риндич М .В.і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 лютого 2017 року №

Про присвоєння окремого адресного 
номера виділеній в окремий об’єкт 
права власності частині нежитлової 
будівлі, складу № 1 фабрики «Іква», яка 
належить гр. Степанцю М.Г.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з 
нерухомого спільного майна № 50 від 24.01.2017 року та розглянувши 
заяву гр. Степанця Михайла Григоровича, виконавчий комітет міської 
ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 15/100 часток 
нежитлової будівлі, складу № 1 фабрики «Іква»,а саме приміщення за 
планом: 1-41,80 кв.м., 2-41,80 кв.м., 20-40,80 кв.м., 21-32.50 кв.м., 1-9,90 
кв.м., загальною площею -  166,80 кв.м., яка належить гр. Степанцю 
Михайлу Григоровичу адресний номер «18 с» по вул. Фабрична в м. 
Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство
по вул. Фабрична в м. Почаїв.

Міський голова В.С.БОЙКО

С

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року № ^У7

Про взяття Побережного В.Г. 
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. Комарин вул. Зарічна, 
94, Кременецького району Побережного Вадима Григоровича, виконавчий комітет 
міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Побережного Вадима Григоровича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Побережного Вадима Григоровича 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. ""

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук С Ш Ц

Ринднч М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року №

Про взяття Процюк В.М. 
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. Старий Гараж вул. 
Колгоспна, 7, Кременецького району Процюк Валентини Миколаївни, виконавчий 
комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Процюк Валентину Миколаївну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Гараж.

2. Включити гр. Процюк Валентину Миколаївну до загальносільського списку 
по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території е. Старий Гараж.

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

Міський голова В.С. Бойко

Капрічукб.М.

Рипдич М .В^У



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року № 5~0

Про взяття Подпалова А.Є. 
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 па облік по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя м. Почаїв вул. Радивилівська, 3 кв.З Кременецького району 
Подпалова Андрія Євгенійовича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

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

2. Включити гр. Подпалова Андрія Євгенійовича 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.

Міський голова В.С. Бойко

Каирічук О.М.£

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютої о 2017 року № сГ7

Про взяття Іващука І.М. 
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 е. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 71, Кременецького району Іващука І гора Миколайовича, виконавчий 
комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Іващука Ігора Миколайовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж,

2. Включити гр. Іващука Ігора Миколайовича до загальносідького списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території с. Старий Тараж на першочергову чергу.

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

Капрічук О.М 
Риндич М В.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року №

Нро взяття Мацюк О.М. 
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. Старий Тараж вул. 
Сонячна, 7, Кременецького району Мацюк Олени Михайлівни, виконавчий комітет 
міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Мацюк Олену Михайлівну на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території е. С тарий Тараж.

2. Включити гр. Мацюк Олену Михайлівну до загальпосільського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території е. Старий Тараж.

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

Міський гоіюва В.С. Бойко

Капрічук О.М. 
Риндич М.В. .

і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року № З У

Про взяття Сімори В.А. 
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, 80, Кременецького району Сімори Валентини Анатоліївни, виконавчий 
комітет міської ради

1. Взяти гр. Сі мору Валентину Анатоліївну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво па території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Сімору Валентину Анатоліївну 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.

Д * і: і 
. '' ' і

МІСЬКИЙ 1 о Д о н й

У

В.С. Бойкоу\
\

Капрічук О.М.^

Риндич М.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року № ^

Про взяття Мірецької О.К. 
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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки м. Почаїв вул. Тиха, 6 кв. 4, Кременецького району Мірецької 
Ольги КирилІвни, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Мірецьку Ольгу Кирилівну на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.

2. Включити гр. Мірецьку Ольгу Кирилівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

3. Контроль за виконанням 
відділу.

даног 5?]шення покласти на спеціаліста земельного

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М.^ 

Риндич М.В. ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року № .У2Г

Про взяття Ткачук Н.Д. 
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 та порядок їх надання» від 18.02.20І 5р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки м. Почаїв вул. Медова, 12, Кременецького району Ткачук Наталії 
Дмитрівни, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Ткачук Наталію Дмитрівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Ткачук Наталію Дмитрівну 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

Капрічук О .М .,

Риндич М.В. ^

В,С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » лютого 2017 року №

Про взяття Нечай Л.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 но 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки м. Почаїв вул. Стефаиика, 25 Кременецького району Нечай Лідії 
Володимирівни, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Нечай Лідію Володимирівну па облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Нечай Лідію Володимирівну 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

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова В.С. Бойко

Каїірічук (ХМ

Риндич М;Й.


