
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «25» березня 2020 року №

Про надання дозволу Почаївському 
комбінату комунальних підприємств на 
видалення сухостійних та аварійних дерев

З метою попередження аварійної ситуації, яка може виникнути внаслідок 
падіння сухостійних та аварійних дерев, що загрожує життю і здоров’ю жителям та 
гостям громади, відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню від 13.03.2020р., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 
року № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Надати дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на 
видалення сухостійних та аварійних зелених насаджень в кількості 4 одиниці, 
відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 
від 13.03.2020р. на території парку імені Т.Г. Шевченка, м. Почаїв.

2. Доручити керуючій справами, секретарю виконавчого комітету міської ради 
Лівар Н.М. видати Почаївському комбінату комунальних підприємств ордер 
на зрізання дерев.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Мі

т Почало

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «Ж-Ь» березня 2020 року № 53

Про надання дозволу Почаївському 
комбінату комунальних підприємств на 
видалення сухостійних та аварійних дерев

З метою попередження аварійної ситуації, яка може виникнути внаслідок 
падіння сухостійних та аварійних дерев, що загрожує життю і здоров’ю жителям та 
гостям громади, відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню від 24.03.2020р., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 
року № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Надати дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на 
видалення сухостійних та аварійних зелених насаджень в кількості 6 одиниць, 
відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 
від 24.03.2020р. на території скверу ім.Б.Хмельницького, м. Почаїв.

2. Доручити керуючій справами, секретарю виконавчого комітету міської ради 
Лівар Н.М. видати Почаївському комбінату комунальних підприємств ордер 
на зрізання дерев.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «25» березня 2020 року № З?

Про надання дозволу на порушення 
об’єкта благоустрою

Розглянувши заяву гр. Сімори Івана Леонідовича вхід. № 183 від 
10.03.2020р. щодо надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою, у 
відповідності до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО жовтня 2013 р. № 870, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Івану Леонідовичу, жителю вул. Сонячна, 1А, 
м.Почаїв на проведення благоустрою по вул. Сонячна, м. Почаїв, шляхом 
встановлення біля власного паркану пішохідної доріжки .

2. Надати дозвіл гр. Сіморі Івану Леонідовичу, жителю вул. Сонячна, 1А, 
м.Почаїв на порушення об’єкту благоустрою по вул. Сонячна, м. Почаїв, 
шляхом розміщення на землях загального користування міської ради 
будівельних матеріалів, що будуть використовуватися в процесі здійснення 
благоустрою території..

3. Встановити термін дії дозволу 1 (один) рік від моменту прийняття даного
рішення.

4. Відповідальність за проведення робіт, їх оплата та відновлення об’єкту 
благоустрою по вул. Сонячна, м. Почаїв покласти на гр. Сімору Івана 
Леонідовича.

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

В.С.В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 38

Про подання клопотання
щодо присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Бондар Н.П.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державні нагороди України», керуючись « Положенням 
про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 
29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 
розглянувши заяву гр. Бондар Надії Петрівни, яка народила і виховала до 8-ми 
річного віку 5 (п’ятеро) дітей , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці с. Старий Тараж вул. 
Колгоспна, 4 гр. Бондар Надії Петрівні , 26.04.1976 р.н., яка народила та 
виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей, а саме:

1. Град Роман Сергійович, 21.02.2000 р.н.
<

2. Град Богдана Сергіївна, 16.09.2001 р.н.

3. Град Михайло Сергійович, 21.11.2006 р.н.

4.

5.

Бондар Олександра Сергіївна, 09.05.2008 р.н.

Бондар Анастасі ліївна,^4.02.2012 р.н.

Міський гол$цц/

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 39

Про подання клопотання
щодо присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Саган М.Б.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державні нагороди України», керуючись « Положенням 
про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 
29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 
розглянувши заяву гр. Саган Марії Борисівни, яка народила і виховала до 8-ми 
річного віку 5 (п’ятеро) дітей всього має 9 (дев’ятеро) дітей, виконавчий комітет 
міської ради

Виріши в:

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці м. Почаїв вул. Гагаріна, 
2 гр. Саган Марії Борисівни , 08.01.1981 р.н., яка народила та виховала до 8-ми 
річного віку 5 (п’ятеро) дітей, всього має 9 (дев’ятеро) дітей , а саме:

1. Саган Іван Петрович, 16.05.2004 р.н.

2. Саган Вікторія Петрівна, 14.03.2007 р.н.

3. Саган Вадим Петрович, 15.03.2008 р.н.

4. Саган Андрій Петрович, 20.08.2009 р.н

<

5. Саган Микола Петрович, 11.12.2011 р.н.

6. Саган Ірина Петрівна, 01.10.2014 р.н.

7. Саган Дарина Петрівна, 30.08.2016 р.н.

8. Саган Єлизавета Петрівна, 02,09.2017 р.н.

В.С. БОЙКО

/



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 40

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Перестюк П.Є.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Л. Українки, 27 гр. 
Перестюк Павліни Єфремівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 12 березня 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

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Перестюк Павліні Єфремівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Перестюк Павліні

Бондар Г.В.

грошову допомогу.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 41

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Рощинській А.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 19 гр. 
Рощинської Алли Іванівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 12 березня 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

Вирішив:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Рощинській Аллі 
Іванівні одноразову гроцюеу^допоуюгу.

Міський г

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року №42

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Гнатюку 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 15 січня 2020 року , довідку АЗПСМ м. 
Почаїв № 9 від 22.01.2020 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 виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Гнатюку Олександру 
Леонідович^ї^дй^й^^ грошову/дбиомогу .

Лівар Н.М. '^32^ 
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО
»



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 43

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Лосятинська, 2 «в» гр. 
Хлєбаса Олександра Миколайовича , який просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 12 від 
24.01.2020 року та депутатський акт обстеження від 24 січня 2020 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 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. Хлєбасу Олександру 
Миколайовичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

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

В.С. БОЙКО

Лівар Р
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 44

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Романюку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 18 «а» гр. 
Романюка Володимира Івановича , пенсіонера, інваліда 1-ї групи загального 
захворювання, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги довідку № 19 від 06 лютого 2020 року АЗПСМ м. 
Почаїв та депутатський акт обстеження від 06 лютого 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

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Романюку Володимиру 
Івановичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Романюку 
Володимиру Івановичу одноразовушрошову допомогу.

В.С. БОЙКО



№ 45

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 1 кв.6 гр. 
Шукалович Людмили Олександрівни, яка просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 13 від 
28.01.2020 року та депутатський акт обстеження від 28 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

Вирішив:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шукалович Людмилі 
Олександрівні одноразову грошову допомогу.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 46

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 56 гр. Рудої 
Валентини Анатоліївни, яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 11 від 
23.01.2020 року та депутатський акт обстеження від 23 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. Рудій Валентині Анатоліївні 
в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Рудій Валентині

й голова

Анатоліївні одноразову грошов/допомогу.

//'•5,' у_____ о V
■/?<?/ І Міський голова hs іші М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 47

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кваснюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Березина, 2 кв. 6 гр. 
Кваснюка Валерія Володимировича , який просить виділити одноразову 
грошову допомогу на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку 
АЗПСМ м. Почаїв №26 від 02.03.2020 року , депутатський акт обстеження від 
10 березня 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

Вирішив:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кваснюку Валерію
Володимировичу одноразову грбшову допомогу.

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року №48

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Бас Н.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Копані, 75 гр. Бас 
Иеоніли Андріївни , яка провела похорон свого брата - Романюка Андрія 
Трифоновича, який проживав у м. Почаїв 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. Бас Неонілі Андріївні одноразову грошову допомогу 
в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бас Неонілі
Андріївні одноразову грошову допомогу.

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

від 25 березня 2020 року № 49

РІШЕННЯ

Про зміну адреси житловому 
будинку по вул. Козацька

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, враховуючи довідку приватного нотаріуса № 109/02-14 від 
12.03.2020 року та розглянувши заяву гр. Гладун Ганни Яківни, виконавчий 
комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресу житлового будинку , який належав гр. Гладуну 
Миколі Романовичу на праві приватної власності з попередньої адреси 
номера «6» по вул. Ульріха на номер «6а» 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. Гладун Г.Я. встановити адресну табличку з № «6а» на даному
житловому будинку.

іський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 50

Про зміну адреси житловому 
будинку по вул. Старотаразька

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, враховуючи довідку приватного нотаріуса № 103/02-14 від 
03.03.2020 року та розглянувши заяву гр. Цісар Варвари Феофанівни 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресу житлового будинку , який належав гр. Сіморі 
Василю Федоровичу на праві приватної власності з попередньої 
адреси номера «45» в с.м.т. Почаїв на номер «35» по вул. 
Старотаразька в м. Почаїв.

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

3. Гр. Цісар В.Ф. встановити а табличку з № «35» на даному
житловому будинку.

Міський голова



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 березня 2020 року № 51

Про зміну адреси житловому 
будинку по вул. Старотаразька

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, враховуючи довідку приватного нотаріуса № 103/02-14 від 
03.03.2020 року та розглянувши заяву гр. Цісар Варвари Феофанівни 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресу житлового будинку , який належав гр. Сіморі 
Феофану Васильовичу на праві приватної власності з попереднього 
номера «47» по вул. Мічуріна на номер «37» по вул. Старотаразька в 
м. Почаїв.

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

З.Гр. Цісар В.Ф. встановити 
.. тжиз дрвому будинку.

І

■ - «он-tap Г.В.

олова
І

адресну табличку з № «37» на даному

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

від « 25 » березня 2020 року №52

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 36, гр. Томашевської 
Оксани Ярославівни, 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

ВИРІШИВ :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Томашевську Оксану 
Ярославівну.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Томашевську Оксану Ярославівну на першочергову чергу.

3. ення покласти на спеціаліста земельногоКонтроль за виконанням даного 
відділу.

В.С. БОЙКО
Олейнік M.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

від « 25 » березня 2020 року №53

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 14, гр. Ярмуся Олександра 
Вікторовича, 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

ВИРІШИВ:

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

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

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

Олейнік



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

від « 25 » березня 2020 року №54

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 16, гр. Генсіцької Ірини 
Сергіївни, 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

ВИРІШИВ:

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Генсіцьку Ірину Сергіївну.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Генсіцьку Ірину Сергіївну.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від « 25 » березня 2020 року № 55

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Вишнева, 13, гр. Царука Ростислава 
Миколайовича, 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

ВИРІШИВ :

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

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

рішення покласти на спеціаліста земельного

В.С. БОЙКО
Олейнік М.Г.


