
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року

Про виконання міського 
бюджету за І півріччя 2019 року

№ 142

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного 
кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового відділу - 
головного бухгалтера Почаївської міської ради Бо цюк О.І. про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2019 року, виконавчий комітет міської 
ради

Вирішив:

1. Взяти до відома «Звіт про виконання міського 
бюджету за Т півріччя 2019 року» по доходах в сумі - 31881503,29 
грн. та по видатках в сумі - 30197010,67 грн., у тому числі :

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі - 31227758,42 грн. та по видатках в сумі - 28654339,84 грн.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі - 653744,87 грн. та по видатках в сумі - 1542670,83 грн.

2. Подати звіт про виконання міського бюджету за І 
півріччя 2019 року на затвердження сесією міської ради.

3. Додаток до цього рішення (Звіт начальника 
фінансового відділу - головного бухгалтера міської ради про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2019 року) є його невід’ємною частиною.

Зас гупник міського голови С.В. Максимчук

Ольга Боцюк
Г алина Бондар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «19» вересня 2019 року №143

Про призначення управителя 
багатоквартирних будинків на 
території м. Почаїв

Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу з 
призначення управителя багатоквартирних будинків на території м. Почаїв від 16 
вересня 2019р. № 3, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком, не 
обрано управителя, відповідно до пункт 5 статті 13 Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», статті 27 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», п. 2 розділу 5 Порядку проведення конкурсу з 
призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 13.06.2016 р. № 150, Положення про порядок проведення 
конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території м. Почаїв, 
керуючись статтею ЗО, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Призначити управителем багатоквартирних будинків (перелік додається) на 
території м. Почаїв комунальне підприємство Почаївської міської ради - 
Почаївський комбінат комунальних підприємств.

2. Міському голові Бойку В.С. підписати договір про надання послуг з управління 
багатоквартирними будинками на території м. Почаїв з Почаївським комбінатом 
комунальних підприємств строком на один рік.

3. Інформацію про управителя, з яким буде укладено договір про надання послуги, 
оприлюднити шляхом розміщення на офіційному сайті Почаївської міської ради 
pochaiv-rada.gov.ua

4. Почаївському комбінату комунальних підприємств, як переможцю конкурсу, 
розмістити на інформаційних стендах, у під'їздах будинків оголошення про повне 
найменування управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення 
договору, ціну послуги.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В.

Заступник міського голови В. МАКСИМЧУК

rada.gov.ua


УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «19» вересня 2019 року

Про призначення квартиронаймача 
по пров. Шевченка, 7, м. Почаїв

№144

Розглянувши заяву гр. Струк Елли Павлівни вхід № 875 від 12.09.2019р. та 
заяву гр. Струк Олега Геннадійовича вхід. № 874 від 12.09.2019р., який проживає 
за адресою: м. Почаїв, пров. Шевченка, 7, керуючись ст. 64 Житлового Кодексу 
Української РСР, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. З моменту прийняття даного рішення вважати квартиронаймачем 
комунальної квартир и/будинку по провулку Шевченка, 7 м. Почаїв гр. 
Струк Олега Г еннадійовича.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Заступник міського голов С.В. МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «19» вересня 2019 року № 145

Про затвердження тарифу на виробництво 
та постачання теплової енергії

Розглянувши лист ТОВ «Теплодар плюс» за вхід. № 525 від 21.08.2019р. 
про затвердження тарифів на виробництво та постачання теплової енергії для ДНЗ 
«Почаївське вище професійне училище», керуючись ст. 13, ст.20 Закону України 
«Про теплопостачання», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017р. № 679 
«Про затвердження Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, 
установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її 
транспортування та постачання», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити ТОВ «Теплодар плюс» тариф на виробництво та постачання 
теплової енергії для ДНЗ «Почаївське вище професійне училище», що 
знаходиться за адресою вул. Шевченка, 31, м. Почаїв у розмірі 1560,19 грн. 
(одна тисяча п’ятсот шістдесят гривень дев’ятнадцять копійок) за 1 Гкал без 
пдв.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В.

Заступник міського головнС С.В. МАКСИМЧУК



від «19» вересня 2019 року № 146

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 16 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 10 від 21.08.2019р. засідання постійно-діючої міжвідомчої комісії 
з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 
водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України №4 від 22.11.2005р. «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. «Про утворення постійно- 
діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж 
центрального опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Протокол № 10 від 21.08.2019р. 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. Надати дозвіл гр. Зіньковській Ірині Серафимівні, жительці м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 5, 
кв.16 на відключення від мережі централізованого теплопостачання та встановлення 
індивідуального джерела опалення квартири № 16 багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Гр. Зіньковській Ірині Серафимівні:
3.1. Під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства 

забезпечити відключення квартири №16 багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що скласти 
відповідний акт.

3.2. Влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 16 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

4. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 16
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. Зіньковської 
Ірини Серафимівни.

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

Заступник міського голові^. С.В. МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 147

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Бондар М.З.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тар аж вул. Садова, 62 гр. 
Бондар Марії Захарівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 22 вересня 2019 року та 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної іромади на 2019-2020 
роки» , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Бондар Марії Захарівні в 
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бондар Марії 
Захарівні одноразову грошову допомогу.

Заступник міського голови^ В. МАКСИМЧУК

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 148

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 , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 04 серпня 2019 
року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки» , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ковальській Олесі Кирилівні 
в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

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

Заступник міського голови В. МАКСИМЧУК

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 149

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Костюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Лосятинська, 60 гр. 
Костюк Ніни Михайлівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 04 
серпня 2019 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки» , виконавчий комітет міської 
ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Костюк Ніні Михайлівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Костюк Ніні 
Михайлівні одноразову грошову допомогу.

Заступник міського голови МАКСИМЧУК

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 150

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Хлєбасу О.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Лосятинська, 2 «в» Хлєбаса 
Олександра Миколайовича , який просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 125 від 
12.06.2019 року та депутатський акт обстеження від 20 серпня 2019 року , 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна під гримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Хлєбасу Олександру 
Миколайовичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Хлєбасу Олександру
Миколайовичу одноразову грошову допомогу. _

Заступник міського голови^

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

/С В. МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 151

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ключ Л.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 2 кв. 2 гр. Ключ 
Лариси Костянтинівни , яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги довідку № 121 від 03.06,2019 року АЗПСМ м. 
Почаїв та депутатський акт обстеження від 20 серпня 2019 року та 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ключ Ларисі Костянтинівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ключ Ларисі 
Костянтинівні одноразову грошову допомогу.

Заступник міського голови > В. МАКСИМЧУК

Лівар II.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року №152

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Паляниці О.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 28 гр. 
Паляниці Олександра Олексійовича , пенсіонера, який просить виділити 
одноразову грошову допомогу на лікування, взявши до уваги виписку з історії 
хвороби № 01/06477 Тернопільської університетської лікарні та депутатський 
акт обстеження від 22 серпня 2019 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

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Паляниці Олександру 
Олексійовичу в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Паляниці Олександру 
Олексійовичу одноразову грошову допомогу.

Заступник міського голови^ С.В. МАКСИМЧУК

Лівар ІІ.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 153

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я. Мудрого, 19 «а» гр. 
Іванової Юзефи Василівни , яка просить надати одноразову грошову допомогу 
на дороговартісне лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 174 
від 16.09.2019 року та депутатський акт обстеження від 17 вересня 2019 року 
та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Івановій Юзефі Василівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Івановій Юзефі
Василівні одноразову грошову допомогу. .

Заступник міського В. МАКСИМЧУК

ЛіварН.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 154

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кравчук Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шалівка,8 гр. Кравчук 
Наталії Василівни , яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування , взявши до уваги витяг з історії хвороби № 10158 
КНП «Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного 
центру» та депутатський акт обстеження від 13 червня 2019 року та 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кравчук Наталії Василівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кравчук Наталії
Василівні одноразову грошову допомогу. _

Заступник міського голови В. МАКСИМЧУК

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 155

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Туку В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Плетя нка, 59 гр. Тука Василя 
Миколайовича , який просить надати одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування , взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ № 52 від 
13.06.2019 року та депутатський акт обстеження від 13 червня 2019 року та 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу- гр. Туку Василю Миколайовичу 
в розмірі 2000 (дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Туку Василю 
Миколайовичу одноразову грошову допомогу.

Заступник міського голову

Лівар H.V1.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 156

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Коломієць К.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я. Мудрого, 19 «а» гр. 
Коломієць Катерини ПлатонІвни , яка просить надати одноразову грошову 
допомогу на дороговартісне лікування , взявши до уваги виписку із медичної 
картки амбулаторного (стаціонарного) хворого № 11107 Тернопільської
університетської лікарні та депутатський акт обстеження від 17 вересня 2019 
року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної 
малозабезпеченим верствам населення 
територіальної громади, які опинилися 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

матеріальної допомоги
Почаївської міської об’єднаної 

в складних життєвих обставинах,

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Коломієць Катерині 
Платонівні в розмірі 2000 (дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Коло місць Катерині 
Платонівні одноразову грошову допомогу.

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

У

Заступник міського голови ( G.B. МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 157

Про присвоєння окремого адресного 
номера виділеній в окремий об’єкт 
права власності частині нежитлової 
будівлі, інструментальному цеху, 
яка належать гр. Георгієву Б.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 , беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з 
нерухомого спільного майна, що є у спільній частковій власності № 646 від 
02,06.2017 року та розглянувши заяву гр. Георгієва Бориса Віталійовича, 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 50/100 частині
нежитлової будівлі, інструментальному цеху, загальною площею - 
534,30 кв.м, яка належить гр. Георгієву Борису Віталійовичу адресний 
номер «29 б» по вул. Шевченка в м. Почаїв.

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

З.Гр. Георгієву Б.В. встановити адресну табличку з № 296 на даному
нежитловому оудинку.

Заступник міського голови^ ІСВ.МАКСИМЧУК

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 вересня 2019 року № 158

Про присвоєння адресного 
номеру нежитловій будівлі гаражу, 
який належить гр. Тузову В.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 беручи до уваги Договір про поділ нежитлової будівлі, 
гаражів, складських приміщень, столярного цеху в натурі та припинення 
спільної часткової власності № 665 від 27.06.2019 року та розглянувши заяву 
гр. Тузова Владу Вікторовичу , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 7\ 100 частині
нежитлової будівлі , а саме: гараж - 45,20 кв.м. загальною площею — 
45.20 кв.м., який належать Тузову Владу Вікторовичу адресний номер 5 
«е» по вул. Промислова в м, Почаїв.

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

З.Гр. Тузову В.В. встановити адресну табличку № 5 «е» на даній 
нежитловій будівлі.

Заступник міського голови
-л

С.В. МАКСИМЧУК

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



від « 19 » вересня 2019 року № 159

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жителя м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, гр. Пасєку 
Олександра Віталійовича, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови 
взяття громадян на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, 
затвердженим рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., 
виконавчий комітет Почаївської міської ради виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

ВИРІШИВ :

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

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Пасєку Олександра Віталійовича на позачергову чергу.

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

Заступник міського голови В. Максимчук
Онук В.В.


