
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «29» травня 2018 року №72

Про надання дозволу на виготовлення 
проектно - кошторисної документації для 
проведення ремонту електромережі шкільної 
їдальні Почаївської загальноосвітньої школи 
І-НІ ступенів

Розглянувши лист адміністрації Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 03 травня 
2018 року за № 84, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно 
до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України № 45 від 16 травня 2011р. «Про затвердження 
Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл Почаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на 
виготовлення проектно-кошторисної документації (робочого проекту) для 
здійснення ремонту електромережі шкільної їдальні.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти Почаївської міської ради Петровського О.Н.

В И Р І Ш И В :

В.С БОЙКО



І
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «29» травня 2018 року

Про надання дозволу на відключення від ; ||к!
мережі централізованого теплопостачання 
багатоквартирного житлового будинку за 
адресою вул. Возз’єднання, 1, м. Почаїв

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України №4 від 22Л 1.2005р. «Про затвердження порядку відключення 
окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання 
гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», 
рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради № 142 від 29.09.2015р. і 
«Про утворення постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань ЩОДО ■ ■ : 
відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого |- 
водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення», розглянувши |;|; 
протокол № 5 від 11.05.2018р. засідання постійно-діючої міжвідомчої комісії з : 
розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центрального опалення і 
гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення, 
враховуючи протокол зборів жителів багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз’єднання, 1, м. Почаїв, виконавчий комітет міської ради

1. Протокол № 5 від 11.05.2018р. засідання постійно-діючої міжвідомчої комісії з 
розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центрального 
опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела

, опалення взяти до відома. | |
2. Дозволити жителям багатоквартирного житлового будинку (гр. Ковальчуку | | г; 

В.Г. кв. 11; гр. ПодинІглазову К.В. кв. 5; гр. Гуцало М.В., гр. Кривіцькій Л.М. Ц' 
кв. 13; гр. Борзенковій Л.Є, гр., Борзенковій І.В. кв. 12; гр. Шатківському В.Г. ■ 
кв.1; гр. Шукалович Л.О. кв. 6; гр. Мельник О.З., кв. 7; гр. Іщенко Л.С. кв. 4; 
гр. Ковальчуку О.А. кв. 14; гр. Бариш Х.Р. кв. 15; гр. Петрині В.П. кв, 17; гр. 
Павлюку В.О., гр. Павлюк Ж.В., гр. Павлюку Б.В. кв. 19; гр. Севериненко Г.Ф. 
кв. 20; гр. Музикі П.Б., гр. Музикі Н.А., Музикі В.П., Музикі О.П. кв. 21; гр. 
Лотоцькій С.П. кв. 24; гр. Кучевському В.М. кв. 26; гр. Пугачу В.Ф., гр. Пугач 
Г.М., гр. Пугач Ж.В. кв. 28; гр. Іващук Е.С. кв. 22; гр. Ярчук О.А., гр. Ярчуку 
А.З., кв. 23) по вул. Возз’єднання, 1, м. Почаїв на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення.

В И Р І Ш И В  :



3. Співвласникам квартир №№ 11,5,13,12,1,6,7,4,14,15,17,19,20,21,24,26,28,22,23 
багатоквартирного житлового будинку № 1 по вул. Возз ’ єднання у 
встановленому порядку:

3.1. Під наглядом балансоутримувача (власника) будинку і теплопостачального 
підприємства забезпечити у міжопалювальний період відключення квартир 
№№ 11,5,13,12,1,6,7,4,14,15,17,19,20,21,24,26,28,22,23 будинку № 1 по вул. 
Возз’єднання, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що скласти 
відповідний акт.

3.2. Влаштувати індивідуальні системи опалення у квартирах 
11,5,13,12,1,6,7,4,14,15,17,19,20,21,24,26,28,22,23 будинку № 1 по вул. 
Возз’єднання, м. Почаїв та здати їх в експлуатацію.

4. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти співвласників квартир №№
11,5,13,12,1,6,7,4,14,15,17,19,20,21,24,26,28,22,23 будинку № 1 по вул.
Возз’ єднання, м. Почаїв.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов'язків.)0ор̂ Я31

Міський голова
Максимчук

'  Щ*  с
Бондар Г.В. \

В.С. БОЙКО
щ «
11 ■ :і у,; . $ •

■'А



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «29» травня 2018 року №74

Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету Почаївської міської ради № 142 
від 29.09.2015р. «Про утворення постійно-

.• ** •  і  »• * і ндіючої міжвідомчої комісії з розгляду 
питань щодо відключення споживачів 
від мереж центрального опалення і
гарячого водопостачання та встановлення і і
індивідуального джерела опалення» із змінами

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою забезпечення реалізації прав споживачів на відмову від отримання послуг із 
центрального опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального 
джерела опалення, виконавчий комітет міської ради

1. Внести зміни в (додаток 1) рішення виконавчого комітету Почаївської міської 
ради № 142 від 29.09.2015р. «Про утворення постійно-діючої міжвідомчої 
комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж 
центрального опалення і гарячого водопостачання та встановленая 
індивідуального джерела опалення» із змінами та викласти його згідно 
додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

В И Р І Ш И В  :

В.С. БОЙКО



Додаток 1 1: ] І
До рішення виконавчого і І  
комітету міської ради : 11 !'

№  &  ;

Склад
•  «  •  < « • •  •  »«» •ПОСТІИНО-ДІЮЧОІ міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення

споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та
встановлення індивідуального джерела опалення

1. Голова комісії — Максимчук Сергій Вікторович -  заступник міського
голови; ? її

2. Секретар комісії -  Лівар Надія Миколаївна -  керуюча справами, секретар ;|
виконкому міської ради; |і|

Члени комісії: ^

3. Ковальчук Віктор Іванович -  начальник Почаївського ККП;
4. Ягеніч Сергій Андрійович -  перший майстер Почаївської тепло дільниці;
5. Лотоцька Світлана Петрівна -  вчитель хореографії Почаївської музичної 

школи;
6. Західна Олександра Тарасівна — завідувач клініко-діагностичної лабораторії 

Почаївської РКЛ;
7. Бондар Галина Володимирівна -  спеціаліст юридичного відділу міської 

ради.

Секретар виконавчого комітету Н.М.ЛІВАР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «29» травня 2018 року №75

Про затвердження змін до проектно-кошторисної
документації «Капітальний ремонт тротуару
по вул. Лосятинська в м. Почаїв Кременецького району»

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств від 11 
травня 2018 року за № 59 та протокол виробничої наради по ходу виконання робіт 
на об’єкті ««Капітальний ремонт тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв 
Кременецького району», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 
8.4 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Затвердити зміни до проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв Кременецького району» 
шляхом заміни асфальтобетонного покриття на бруківку згідно протоколу 
виробничої наради по ходу виконання робіт на об’єкті ««Капітальний ремонт 
тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв Кременецького району», додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності,

В И Р І Ш И В :

промисловості, підприємництві спорту та зв’язку.

Максимчук С.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І ШЕ ННЯ

від 29 травня 2018 року №76

Про збереження права на житло за 
неповнолітніми Градишиною Н«В. та 
Підлужним І.В.

Керуючись ст.. 32, 33 Закону України «Про забезпечення організаційно- 
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» Законом України «Про охорону дитинства», 
постановою КМУ від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», відповідно до 
розпорядження голови Кременецької РДА № 187-од від 10 травня 2018 року 
«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування» та листа 
служби у справах дітей Кременецької РДА № 316/02-21 від 18.05.2018 року 
«Про закріплення житла» виконавчий комітет міської ради

1. Зберегти право на житло за неповнолітніми Градишиною Наталією 
Василівною, 30.10.2012 р.н,, та Підлужним Іваном Вячеславовичем, 
11.09.2016 р.н. закріпивши за ними частину будинку за адресою:
- вул. Шкільна, 62 с. Старий Тараж Тернопільської області, в якому 

вони проживали до надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на раду по опіці та
піклуванню пр ' еті Почаївської міської ради .

В и р і ш и в :

М ІС Ь К И Й  ГО^ШВЙ \ В.С. БОЙКО

Лівар Н.М, 
Бондар Г.В. А



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року №77

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 15 травня 2018 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

В и р і ш и в :

Олександровичу допомогу.

Міський голова В.С, БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Від 29 травня 2018 року № 78

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Градишиній В.А,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шкільна, 10 гр. 
Градишиної Валентини Анатоліївни , яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу взявши до уваги акт депутатського обстеження від 11 травня 
2018 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. Градишиній Валентині 
Анатоліївні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень,

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Градишиній

В и р і ш и в :

Валентині Ан. допомогу.

Міський голш&И І/ В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ИОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 79

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Зінюк З.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Суворова, 37 гр. Зінюк 
Зінаїди Данилівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
взявши до уваги акт депутатського обстеження від 24квітня 2018 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. Зінюк Зінаїді Данилівні в 
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2, Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Зінюк Зінаїді 
Данилівні одноразову грошо ветдопомогу.

/ /  -6 У^  У ......- ■
* Міський родова

ц \  і }■■■.-. ■ С

Лівар Н.М.:
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року №80

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Мотрунич 0,Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 8 гр, 
Мотрунич Ольги Дмитрівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 02 травня 2018 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. Мотрунич Ользі Дмитрівні в 
розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Мотрунич Ользі

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 81

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Абрамчук Ф.С,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шкільна, 16 гр. Абрамчук 
Феодосії Сивонівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
взявши до уваги акт депутатського обстеження від ЗО квітня 2018 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. Абрамчук Феодосії Сивонівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2, Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Абрамчук Феодосії 
Сивонівні одноразову грошову/ДОпомогу.

МІСЬКИЙ ГОЛОІШ В,С. БОЙКО

Лі вар Н.М,
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 82

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 № 321 від 08.05.2018 року 
Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру, акт 
депутатського обстеження від 03 травня 2018 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. Махніцькій Катерині 
Василівні в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Махніцькій Катерині

В и р і ш и в :

Міський головд В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року №83

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Промислова, 15 гр. 
Валігури Зінаїди Пилипівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування сина -  Валігури Валерія Вячеславовича , інваліда 1-ї 
групи, який потребує постійного стороннього догляду, взявши до уваги довідки 
РКЛ «Кременецького центру первинної медико-санітарної допомоги» № 10 від 
22.03,2018 року , депутатський акт обстеження від 26 березня 2018 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. Валігурі Зінаїді Пилипівні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Валігурі Зінаїді 
Пилипівні одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

V'' і

Міський го$$ву г В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 84

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Яросевич С.С,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька, 106 гр. 
Яросевич Світлани Степанівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку Кутор «ТОКОД» № 413 від
30.11.2016 року та акт депутатського обстеження від 26 квітня 2018 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. Яросевич Світлані Степанівні 
в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Яросевич Світлані 
Степанівні одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 85

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Ковальській О.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул, Березина, 32 гр. 
Ковальської Олесі Кирилівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги виписку із медичної карти 
стаціонарного хворого № 22192 та акт депутатського обстеження від 22 
березня 2018 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. Ковальській Олесі Кирилівні 
в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ковальській Олесі 
Кирилівні одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова ВХ. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 86

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 до уваги те, що вона має посвідчення учасника бойовий дій 
(серія АА № 356307 від 09 червня 2017 р.) та безпосередньо брала участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції 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, Нечай Лідії Володимирівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2, Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Нечай Лідії 
Володимирівні однооазову гоошову допомогу .

В и р і ш и в :

Міський голцва ^ В.С. БОЙКО

ЛІвар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 87

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гагаріна, 44 «а» гр. Швеця 
Анатолія Олександровича , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій 
(серія АА № 306805 від 04 травня 2017 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції та керуючись 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. Швецю Анатолію 
Олександровичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Швецю Анатолію 
Олександровичу одноразову грошову допомогу на вищевказаний 
рахунок.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року № 88

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Лукашевич 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. Лукашевич Оксани Миколаївни, 
виконавчий комітет міської ради

1. Присвоїти самочинно збудованому житловому будинку , який
належить гр Лукашевич Оксані Миколаївні адресний номер «28 в» по 
вул. Вишнева в м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по

В и р і ш и в :

вул. Вишнева " 1 даного рішення.

Міський голова і! В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2018 року Хе 89

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку по вул. Зелена

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в с. Затишшя, 
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 Хе 548 від
31.10.2016 року, враховуючи лист приватного нотаріуса від 29.05.2018 року та 
розглянувши заяву гр, Капінос Ганни Василівни, виконавчий комітет міської 
ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти адресний номер житловому будинку, який належав гр. 
Капі носу Івану Павловичу Хе «40» по вул. Зелена в с. Затишшя.

2. Кременецькому РК БТ1 внести зміни в адресне господарство 
по вул. Зелена в с. Затишшя у відповідності до п.1 даного рішення.

МІСЬКИЙ В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 29 » травня 2018 року №90

Про взяття гр. Богути С.Р. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жительки Кременецького 
району м. Почаїв, вул. Волинська, 10а, гр. Богути С.Р., виконавчий комітет міської 
ради

1. Взяти гр. Богуту Світлану Ростиславівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Богуту Світлану Ростиславівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням дані ішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

Міський голова
4

В.С. БОЙКО
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «29» травня 2018 року №91

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

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жительки Кременецького 
району м. Почаїв, вул. Шалівка, 17, гр. Вілівчука О.М, виконавчий комітет міської 
ради

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

2. Включити гр. Вілівчука Олександра Миколайовича до загальноміського 
списку по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв.

3. Контроль за виконанням д ішення 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 « 29 » травня 2018 року №92

Про взяття гр. Степанчук Р.Р* 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жительки Кременецького 
району м. Почаїв, вул. Верхня, 36, гр. Степанчук Р.Р., виконавчий комітет міської 
ради

1. Взяти гр. Степанчук Руслану Русланівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Степанчук Руслану Русланівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

3. Контроль за виконанням дай ішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

В.С. БОЙКО


