
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» січня 2020 року № Z

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Почаївської 
міської ради № 143 від 19.09.2019р.

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 10 від 
24.01.2020р. щодо внесення змін в договора на надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком на території м. Почаїв, керуючись статтею 30, частиною 
першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до договорів про надання послуги з управління багатоквартирним 
будинком від 30.09.2019р.:

1.1. Вивести з кошторисів витрат на утримання будинку та прибудинкової території 
послуги:

- прибирання прибудинкової території;
- поводження з твердими побутовими відходами.

2. Внести зміни до Переліку багатоквартирних будинків на території м. Почаїв у 
яких призначено управителем Почаївський комбінат комунальних підприємств, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради № 143 
від 19.09.2019р. «Про призначення управителя багатоквартирних будинків на 
території м. Почаїв» та викласти Перелік згідно додатку 1 до цього рішення.

3. Встановити, що договора про надання послуги з управління багатоквартирним 
будинком набирають чинності з 01 січня 2020 року.

4. Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати та скріпити печаткою 
додаткові угоди до договорів про надання послуг з управління багатоквартирними 
будинками на території м. Почаїв з Почаївським комбінатом комунальних 
підприємств, враховуючи п.1, п.2, п.З даного рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчихюрганів ради Максимчука С.В.
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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
від «27» січня 2020р. №______

ПЕРЕЛІК 
багатоквартирних будинків на території м. Почаїв 

у яких призначено управителем Почаївський комбінат комунальних підприємств

1. вул. М. Рожка, 2, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 17 коп. за 
1 кв.м.;

2. вул. М. Рожка, 4, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 07 коп. за 
1 кв.м.;

3. пров. Шевченка, 3, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 1 грн. 56 коп. 
за 1 кв.м.;

4. вул. Березина, ЗА, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 0 коп. за 
1 кв.м.;

5. вул. Березина, 3, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 06 коп. за 1 
кв.м.;

6. вул. Я.Мудрого, 9, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 0 коп. за 
1 кв.м.;

7. вул. Квіткова, 15, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 1 грн. 99 коп. за 
1 кв.м.;

8. вул. Я.Мудрого, 2, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 1 грн. 99 коп. за 
1 кв.м.;

9. вул. Лосятинська, 2, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 07 коп. 
за 1 кв.м.;

10. вул. Спортивна, 9, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 04 коп. за 
1 кв.м.;

11. вул. Спортивна, 7, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 06 коп. за
1 кв.м.;

12. вул. Липова, 4, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 06 коп. за 1 
кв.м.;

13. вул. Липова, 2, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 06 коп. за 1 
кв.м.;

14. вул. Возз’єднання, 1, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 1 грн. 96 коп. 
за 1кв.м.;

15. вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 03 коп. 
за 1кв.м.;

16. вул. Шевченка, 1, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 0 коп. за 1 
кв.м.;

17. вул. Радивилівська, 3, м. Почаїв, ціна послуги з управління становить 2 грн. 14 
коп. за 1кв.м.;

Секретар виконавчого комітету 
міської ради Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 2

Про затвердження плану 
роботи громадської комісії 
з житлових питань при 
виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради

Для вирішення питань поточної діяльності громадської комісії з 
житлових питань при виконавчому комітеті Почаївської міської ради на 2020 
рік, керуючись Житловим Кодексом Української РСР , «Правилами обліку 
громадян , які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР» затверджених Постановою Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470,ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи протокол № 1 засідання 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Почаївської 
міської ради від 21 січня 2020 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Затвердити план роботи громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Почаївської міської ради на 2020 рік (додається).

Міський голова/
г а ,
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В.С. БОЙКО

Лівар II.М.
Бондар 1 .13.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року №3

Про взяття на квартирний облік 
гр. Соколовську Т.С.

Розглянувши заяву гр. Сокол овської Тетяни Сергіївни , яка зареєстрована 
в м. Почаїв , вул. Грушевського, 22 , з проханням поставити її на квартирний 
облік при виконавчому комітеті міської ради , враховуючи розпорядження 
голови Кременецької РДА № 665 від 25.10.2007 року «Про передачу на повне 
державне утримання неповнолітньої Соколовеької Т.С.», керуючись п.5ч.1 
ст.15, ст. 36,ст. 39,ст. 43 Житлового Кодексу Української РСР , п.п. З п. 46 
«Правил обліку громадян , які потребують поліпшення житлових умов і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР» затверджених Постановою 
Ради Міністрів УРСР І Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470,п.п.2 п.а ст. 
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» беручи до уваги 
висновок громадської комісії з житлових питань від 21.01.2020 року , 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

Взяти на квартирний облік гр. Соколовську Тетяну Сергіївну (склад 
сім’ї -- одна) на позачергову чергу для отримання житла згідно п.п. З
П.46 «Правил обліку громадян , які потребують 
умов і надання їм житлових приміщень 
затверджених Постановою Ра.-цґЛіініс фів УРСР 
грудня 1984 р. № 470 . /"9

зиг .і5 '

у*4'1.--' "

Міський голсМау г ?

поліпшення житлових 
в Українській РСР» 
і Укрпрофради від 11

В.С. БОЙКО
з
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Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

вії 27 січня 2020 року № 4

Про перереєстрацію громадян , 
які перебувають на квартирному 
обліку станом на 27.01.2020 року.

Розглянувши подані матеріали для перереєстрації громадян керуючись ст. 36. ст. 39, ст. 40 
Житлового кодексу Української РСР , пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» затверджені 
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (далі - Правила 
обліку), ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі протоколу 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Почаївської міської ради № 1 від 
21.0! .2020 року виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Провести перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при 
виконавчому комітеті Почаївської міської ради, а саме :

1.1 .Зафіксувати зміни, які пройшли в сім'ях громадян, які стоя ть на квартирній черзі:

- С’трук Олег Генадійович - було 4 (чотири члени сім'ї, а на даний час 5 (п’ять) членів сім’ї, 
народилася дитина ( копія свідоцтва про народження додається);

- Маркович Валентина Анатоліївна - була одна, на даний час 2 члени сім’ї - вона та дочка Онук 
Ольга Володимирівна (довідка про склад сім’ї додасться);
-Жовтовська Світлана Володимирівна - була зареєстрована по вул. Кременецька, 3 1 в м. Почаїв, 
на даний час - без реєстрації (копія паспорта додасться).

1.2.Внесли у список осіб, які перебувають на квартирному обліку на позачергову чергу згідно 
рішення виконавчого комітету № 3 від 27 січня 2020 року - Соколовську Тетяну Сергіївну 

(с кл ад с і м' ї - од н а).

2. Затвердити списки громадян ,які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 
та потребують поліпшення житлових умов станом на 27 січня 2020 року:

2.1.Список осіб, які перебувають на квартирному обліку у кількості 13 (тринадцять) 
сімей (додаток №1),

2.2.Список осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих 
приміщень у 2(дві) сім'ї (додаток №2).

2.3. Список осіб, які користуються правом 
приміщень у кількості 6 (шість ) сімей (додаток №3).

позачергового

Міський голова г <
Д1 б

Лівар II.М. ! •/'
Бондар Г.В. т?, '

одержання жилих

В.С. БОЙКО



■
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 5

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ратинській А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Озерна, 11 гр. Ратинської 
Антоніни Василівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги довідку КНП «Почаївська районна комунальна 
лікарня» № 106 від 17.12.2019 року , депутатський акт обстеження від 25 
грудня 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

Виріши в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ратинській Антоніні 
Василівні одноразову грошо "бпомогу.

Міський голова

Лівар II.М. ■
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року №6

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Варшавська, 15 гр. 
Андрійчук Лідії Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 218 від 
30.12.2019 року , депутатський акт обстеження від 02 січня 2020 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 ком і зет міської ради

Виріши в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Андрійчук Лідії
Іванівні одноразову грошову допомогу

Міський

Лівар Н.М.
Бондар Г.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 7

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Білорус І.В,

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 44 гр. 
Білорус Ірини Володимирівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на дороговартісне лікування, взявши до уваги висновок консультанта 
Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру від 13.11.2019 
року, депутатський акт обстеження від 03 січня 2020 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

В и ріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Білорус Ірині Володимирівні 
в розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Білорус Ірині 
Володимирівні одноразову грошову допомогу.

МІСЬКИЙ ІОЖТВД « - В.С. БОЙКО

Лісар 11.М.
Бондар Г .13.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 8

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ковальській Н.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Перемоги, 29 гр. 
Ковальської Ніни Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги епікриз № 1384 Нейрохірургічного 
відділення Рівненської центральної міської лікарні, депутатський акт 
обстеження від 22 січня 2020 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

Виріши в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ковальській Ніні
Іванівні одноразову грошову дешомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 9

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Липці Л.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул.Молодіжна, 33 гр. 
Липки Лідії Максимівни , яка провела похорон свого брата - про виділення 
її одноразової грошової допомоги, керуючись п.а.ч.1 ст. 34 Закону 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 гр. Липці Лідії Максимівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Липці Лідії 
Максимівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лікар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 10

Про зміну адресного номера 
комунальному житловому будинку

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 ОТІ', затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та розглянувши протокол № 3 засідання органу приватизації 
житлового фонду, що перебуває в комунальній власності Почаївської міської 
ради від 15.01,2020 року, виконавчий комітет міської ради

Вирі ш и в:

1, Змінити адресний номер комунальному житловому будинку , який 
перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних підприємств з 
попередньої адреси номера «7» по провул. Шевченка в м. Почаїв на 
номер «З», кв. «2» по провул. Шевченка в м. Почаїв.

2. Рекомендувати Кременецькому РІ< БТІ внести зміни в адресне
господарство по провул. Шевченка в м. Почаїв у 
даного рішення. /

відповідності ДО П.1

/

М і с ь ки й гол о ва. В.С. БОЙКО

Лівар 11.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 11

Про присвоєння адресного 
номера житловому будинку , 
який належить гр. Федчишин З.П.

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. Федчишин Зої Павлівни , 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти житловому будинку , який належить гр. Федчишин Зої
Павлівні адресний номер «34 а» по вул. Гайова в м. Почаїв.

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

3. Гр. Федчишин З.П. встановити адресну табличку з № «34а» на даному
житловому будинку.

Міський голова БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 12

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Залізницькому 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 розглянувши заяву гр. Залізницького Михайла Григоровича, 
виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Присвоїти житловому будинку ( декларація про готовність об’єкта до 
експлуатації ТП 141 193611822), який належить гр. Залізницькому 
Михайлу Григоровичу адресний номер «23» по провул. Шевченка в 
м. Почаїв,

2. Рекомендувати Кременецькому РК БТ1 внести зміни в адресне 
господарство по провул. Шевченка в м. Почаїв у відповідності до 
п. 1 даного рішення.

3. Гр. Залізницькому М.Г. встановити адресну табличку з № «23» на даному 
житловому будинку.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лі вар Н.М.
Бондар І '.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 січня 2020 року № 13

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Проток М.Ю.

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

Вирішив:

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність об’єкта до експлуатації № ТП 180153654021 від 31.12.2015 
року), який належить гр. Процюк Марії Юхимівні адресний номер 
«27 а» по вул. Козацька в м. Почаїв.

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

3. Гр. Процюк М.Ю. встановити адресну табличку з № «27а» на даному
житловому будинку. /

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар II.М.
Бондар Г.В.


