
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 66 

Про проведення Дня міста Почаїв  

05 червня 2016р. 

 

З метою наповнення міста атмосферою духовності, єдності, формування 

патріотичної громадської думки, збереження та відродження традиційних форм 

української культури, розвитку творчості, забезпечення культурних потреб і 

організації відпочинку населення, керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. На честь 566-ої річниці Дня заснування міста Почаїв провести 05 червня 

2016 року святкування Дня міста. 

2. Затвердити склад організаційного комітету з питань підготовки та 

проведення 05 червня 2016р. заходів до Дня міста (додаток №1) 

3. Затвердити план урочистих  заходів святкування Дня міста (додаток№2). 

4. Координацію по виконанню даного рішення покласти на заступників по 

напрямках, контроль залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

 

  



 

Додаток № 1 

до рішення № 66 

від «27» квітня  2016р. 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з питань підготовки та проведення  

05 червня 2016р. Дня міста Почаїв 

 

1. Чубик А.В. – заступник міського голови, голова оргкомітету 

2. Лівар Н.М. – керуюча  справами, секретар виконкому, заступник голови 

оргкомітету 

3. Собчук П.П. – член виконкому, директор міського будинку культури, 

заступник голови оргкомітету 

4. Ковальчук В.І. – начальник Почаївського ККП, депутат міської ради 

5. Новаковська І.Ю. – начальник юридичного відділу Почаївської міської 

ради 

6. Боцюк О.І. – головний бухгалтер міської ради  

7. Гуріна Т.М. – член виконкому, працівник Почаївського БДТ 

8. Смачило С.Д. – директор Почаївської музичної школи 

9.  Голуб А.П. – директор Почаївського ДНЗ ВПУ-21 

10.  Кухаревич В.О. – директор Почаївської ЗОШ I-III ступенів. 

11.  Сорока Я.В.  – Старший інспектор поліції Кременецького ВП  ГУНП 

України в Тернопільській області 

12. Пудайло В.М. – працівник Почаївського міського будинку культури 

 

 

 

Секретар виконавчого 

комітету міської ради        Н.М. ЛІВАР 

  



Додаток № 2 

до рішення № 66 

«27» квітня  2016 р. 

 

 

ПЛАН 

урочистих заходів до Дня міста 

05 червня 2016р. 

 

05 червня 2015р.:  

 

- урочистий молебень до 566-річниці Дня заснування міста (культові 

споруди); 

- вітання релігійних громад; 

- привітання міського голови та громадських активістів з нагоди 566-ої 

річниці заснування міста Почаїв; 

- нагородження грамотами визначних жителів м. Почаєва; 

- проведення спортивних турнірів, святкових ярмарків; 

- концерти колективів художньої самодіяльності міста; 

- концерт запрошених професійних артистів; 

- святковий феєрверк; 

- дискотека.  

 

 

 

 

 

Секретар виконавчого 

комітету міської ради       Н.М. ЛІВАР 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 67 

 

Про взяття на баланс 

вуличного водопроводу 

м. Почаїв 

 

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши акт обстеження вуличного водопроводу м. Почаїв, що був 

прокладений жителями м. Почаїв без проектно-кошторисної документації у 

1975-1980рр., виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств 

прийняти на баланс вуличний водопровід м. Почаїв загальною протяжністю 

30,550 км. згідно акту обстеження вуличного водопроводу від 04.04.2016р. 

(додаток 1). 

2. Почаївському комбінату комунальних підприємств прийняти на баланс 

вуличний водопровід м. Почаїв, загальною протяжністю 30,550 км. та 

приступити до його експлуатації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

 

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 68 

 

Про надання дозволу  

Почаївському ККП 

на видалення дерев  

 

З метою проведення благоустрою скверу ім. Б. Хмельницького та вул. Шевченка 

в м. Почаїв, на основі акту обстеження зелених насаджень №18 від 30.03.2016 р. 

та 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 Почаївської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Почаївському ККП на видалення дерев в сквері ім. Б. 

Хмельницького та по вул. Шевченка в м. Почаїв згідно акту обстеження зелених 

насаджень № 18 від 30.03.2016 р. 

2. Доручити заступнику міського голови Чубику А. В. видати Почаївському 

ККП ордер на видалення дерев.. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 69 

 

Про надання дозволу ФОП Конторському Є.Ю. 

на проведення виставки «Домашніх екзотичних 

тварин» та надання індивідуальних послуг та 

розваг для мешканців м. Почаїв. 

 

Розглянувши заяву  ФОП Конторського Є.Ю., жителя м. Одеса вул. Пастера, б. 

17, кв. 2 з проханням про надання дозволу на проведення виставки «Домашніх 

екзотичних тварин» та надання індивідуальних послуг та розваг для мешканців 

м. Почаїв, керуючись ст. 32 п. 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати дозвіл ФОП Конторському Є.Ю. на проведення виставки 

«Домашніх екзотичних тварин» та надання індивідуальних послуг та розваг для 

мешканців м. Почаїв на території автостоянки в м. Почаїв по вул. Лосятинська 

05.05.2016 року  з 16.00 год. до 18.00 год.  

2. Відповідальному за проведення виставки «Домашніх екзотичних тварин» 

та надання індивідуальних послуг та розваг ФОП Конторському Є.Ю. 

дотримуватися чинного законодавства України та правил благоустрою, 

забезпечення чистоти і порядку в місті Почаїв. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 70 

 

Про взяття на квартирний облік 

гр. Гнатюка О.Л. 

 

Розглянувши  заяву гр. Гнатюка Олександра Леонідовича, жителя м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання,5 кв. 4, який проживає у квартирі, яка належить його брату, 

власного житла не має, являється інвалідом І –ї групи загального захворювання 

з проханням поставити його на квартирний облік при виконавчому комітеті 

міської ради на отримання комунального майна, керуючись Житловим Кодексом 

України, «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов», беручи до уваги висновок громадської комісії з житлових питань від 

04.04.2016 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Поставити гр. Гнатюка Олександра Леонідовича на квартирний облік для 

отримання житла згідно Постанови Ради міністрів від 11.12.1984 № 470 «Про 

затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов і надання їм житлових приміщень» на загальну чергу. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Лівар Н.М. 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 71 

 

Про виділення одноразової  

грошової допомоги на 

поховання гр. Кравчуну І.Є. 

 

Розглянувши заяву гр. Кравчуна Івана Євгеновича, жителя с. Лосятин, який 

провів похорон свого брата – Кравчуна Євгена Євгеновича про виділення йому 

одноразової грошової допомоги, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виділити гр. Кравчуну Івану Євгеновичу одноразову грошову допомогу в 

розмірі 500 (п’ятсот) грн.  

Картка «Приватбанку» 4149497861121442  

Індифікаційний номер 2709606953 

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Кравчуну Івану Євгеновичу 

одноразову грошову допомогу на вищевказаний рахунок. 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 72 

 

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 у зв’язку з 

важким матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт 

обстеження від 06 квітня 2016 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Абрамчук Феодосії Сивонівні 

в розмірі 500 (п’ятсот)  гривень. 

Картка в Приватбанку 4149497857139028 

Паспорт МС 488252 

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Абрамчук Феодосії Сивонівні 

одноразову грошову допомогу на вищевказаний рахунок. 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 73 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги 

гр. Деркач Л.О. 

 

Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв вул. Ульріха, 52 гр. Деркач Лариси 

Олександрівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу у зв’язку з 

важким матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт 

обстеження від 14 квітня 2016 року та довідку № 48 від 12.04.2016 року про те, 

що вона знаходиться на стаціонарному лікуванні, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Деркач Ларисі Олександрівні 

в розмірі 500 (п’ятсот) гривень. 

Картка в Приватбанку 4149497858285002  

Паспорт НЮ 164135 

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Деркач Ларисі Олександрівні 

одноразову грошову допомогу на вищевказаний рахунок. 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 74 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги 

гр. Кучмі В.І. 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Кременецька, 70 гр. Кучми 

Володимира Івановича, який просить виділити одноразову грошову допомогу у 

зв’язку з важким матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт 

обстеження від 19 квітня 2016 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кучмі Володимиру Івановичу 

в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.  

Картка в Приватбанку 5168757291785915 

Паспорт НЮ 164367 

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Кучмі Володимиру Івановичу 

одноразову грошову  допомогу на вищевказаний рахунок. 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016  року        № 75 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги 

гр. Білявському В.О. 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Липова, 10 кв. 2 гр. Білявського Василя 

Олександровича, який просить виділити одноразову грошову допомогу у зв’язку 

з важким матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт 

обстеження від 13 квітня 2016 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Білявському Василю 

Олександровичу в розмірі 500 (п’ятсот) гривень. 

Картка в Приватбанку 4149497852723214  

Паспорт МС 118796 

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Білявському Василю 

Олександровичу одноразову грошову допомогу на вищевказаний рахунок. 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 76 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги   

гр. Цьолці Г.М. 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Лосятинська, 10 гр. Цьолки Галини 

Миколаївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу у зв’язку з 

важким матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт 

обстеження від 25 квітня 2016 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Цьолці Галині Миколаївні в 

розмірі 500 (п’ятсот) гривень. 

Картка в Приватбанку 5168755515758882  

Паспорт МС 069035 

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Цьолці Галині Миколаївні 

одноразову грошову допомогу на вищевказаний рахунок. 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 77  

 

Про зміну адреси 23/50 частині 

будинковолодіння, яке належить 

гр. Бабичинському П.С.  

 

З метою впорядкування нумерації об’єктів 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 єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 

об’єктам нерухомості міста Почаїв та розглянувши заяву гр. Бабичинського 

Павла Семеновича, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Змінити адресу 23/50 частині будинковолодіння, яке належить гр. 

Бабичинському Павлу Семеновичу з попереднього адреси номера «16» по вул. 

Зелена в м. Почаїв на номер «74» по вул. Зелена в с. Затишшя. 

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по вул. Зелена 

в с. Затишшя у відповідності до п.1 даного рішення. 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 78 

 

Про присвоєння поштової адреси 

будинковолодінню, яке належить 

гр. Антонюку М.В. 

 

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 

володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 

користувачами, керуючись Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положенням про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 

об’єктам нерухомості міста Почаїв та розглянувши заяву гр. Антонюка Миколи 

Володимировича, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти новозбудованому  житловому будинку (декларація про 

готовність об’єкта до експлуатації № ТП 180153563506 від 22.12.2015 року, 

кадастровий номер земельної ділянки 6123410500020011311), який належить гр. 

Антонюку Миколі Володимировичу поштову адресу: м. Почаїв, вул. 

Старотаразька, 31. 

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по вул. 

Старотаразька в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення. 

 

 

 

Міський голова         В.С. Бойко 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 79 

 

Про взяття Гладковської Н.А. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 2, Кременецького 

району Гладковської Наталії Анатоліївни, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Гладковську Наталію Анатоліївну на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Гладковську Наталію Анатоліївну до загальноміського 

списку по виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв на першочергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 80 

 

Про взяття Біланича В.Ю. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Винниченка, 11, Кременецького 

району Біланича Віталія Юрійовича, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Біланича Віталія Юрійовича на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Біланича Віталія Юрійовича до загальноміського списку по 

виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території м. Почаїв на першочергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 81 

 

Про взяття Волинця М.В. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Чапаєва, 86, Кременецького району 

Волинця Миколи Васильовича, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Волинця Миколу Васильовича на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. Старий 

Тараж. 

2. Включити гр. Волинця Миколу Васильовича до загального списку по 

виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території с. Старий Тараж на першочергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 82 

 

Про взяття Швеця В.О. 

на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя с. Попівці, вул. Сторожинці, 13, Кременецького 

району, учасника Антитерористичної операції в Україні Швеця Василя 

Олександровича, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Швеця Василя Олександровича на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Швеця Василя Олександровича до загальноміського списку 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв на позачергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 83 

 

Про взяття Семенюка М.І. 

на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 40, Кременецького району, 

учасника Антитерористичної операції в Україні Семенюка Миколи Івановича, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Семенюка Миколу Івановича на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Семенюка Миколу Івановича до загальноміського списку по 

виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території м. Почаїв. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 84 

Про взяття Юзика С.А. 

на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 42, Кременецького району, 

учасника Антитерористичної операції в Україні Юзика Святослава 

Анатолійовича, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Юзика Святослава Анатолійовича на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Юзика Святослава Анатолійовича до загальноміського 

списку по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 

будівництво на території м. Почаїв. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 85 

 

Про взяття Солдатюк Т.І. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Винниченка, 32, Кременецького 

району Солдатюк Тетяни Іванівни, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Солдатюк Тетяну Іванівну на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Солдатюк Тетяну Іванівну до загальноміського списку по 

виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території м. Почаїв. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 86 

 

Про взяття Гронь І.В. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 44, Кременецького 

району Гронь Ірини Володимирівни, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Гронь Ірину Володимирівну на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Гронь Ірину Володимирівну до загальноміського списку по 

виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території м. Почаїв. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 87 

 

Про взяття Цьолки А.Д. 

на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лосятинська, 10 Кременецького 

району, учасника бойових дій Цьолки Андрія Дмитровича, виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Цьолку Андрія Дмитровича на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Цьолку Андрія Дмитровича до загальноміського списку по 

виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території м. Почаїв на позачергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 88 

 

Про взяття Андріюк Г.Й. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 33, Кременецького 

району Андріюк Галини Йосипівни, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Взяти гр. Андріюк Галину Йосипівну на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Андріюк Галину Йосипівну до загальноміського списку по 

виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території м. Почаїв на першочергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 89 

 

Про взяття Андріюка В.А. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 33, Кременецького району 

Андріюка Володимира Андрійовича, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Андріюка Володимира Андрійовича на облік по виділенню 

вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 

м. Почаїв. 

2. Включити гр. Андріюка Володимира Андрійовича до загальноміського 

списку по виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 90 

 

Про взяття Жовтовського В.С. 

на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жителя с. Рудка, вул. Липова, 27, Кременецького району, 

учасника Антитерористичної операції в Україні Жовтовського Володимира 

Степановича, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Жовтовського Володимира Степановича на облік по виділенню 

вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 

м. Почаїв. 

2. Включити гр. Жовтовського Володимира Степановича до 

загальноміського списку по виділенню вільних земельних ділянок під 

індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв на позачергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 27 квітня 2016 року        № 91 

 

Про взяття Дерень В.А. 

на облік по виділенню земельних  

ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, положенням «Про умови взяття громадян на облік 

по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 

на території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та 

розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Садова, 7, Кременецького району 

Дерень Валентини Анатоліївни, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти гр. Дерень Валентину Анатоліївну на облік по виділенню вільних 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 

Почаїв. 

2. Включити гр. Дерень Валентину Анатоліївну до загальноміського списку 

по виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 

території м. Почаїв на першочергову чергу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

 

 

Міський голова         В.С. БОЙКО 


