
«31» травня 2022 року № 1901

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження Звіту
про виконання бюджету 
міської територіальної 
громади за І квартал 2022 року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом 
міської ради звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 
перший квартал 2022 року, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :
Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної

громади за перший квартал 2022 року:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі -31 948 466 гривень 44 копійки;
- По видатках в сумі - 32 380 072 гривні 58 копійок.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі - 500 876 гривень 58 копійок;
- По видатках в сумі — 675 240 гривень 27 копійок.

Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «31» травня 2022 року № 1902

РІШЕННЯ

Про дострокове припинення повноважень 
депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання

Розглянувши заяву депутата Почаївської міської ради восьмого скликання 
Остапчука Миколи Вікторовича від 13.04.2022р. за вхід. № 329 про складення 
ним депутатських повноважень, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», п. 14 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 2 ст. 220 Глави 2 Регламенту Почаївської міської 
ради восьмого скликання, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити достроково повноваження депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання Остапчука Миколи Вікторовича, обраного в 
багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Тернопільської 
обласної організації політичної партії «Наш Край», у зв’язку із особистою 
заявою про складення ним депутатських повноважень.

2. Надіслати дане рішення до Почаївської міської територіальної виборчої 
комісії для проведення заміщення депутата.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,
етики та регламенту.

Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «31» травня 2022 року № 1903

РІШЕННЯ

Про припинення договору
оренди нежитлового приміщення,

Розглянувши лист приватного підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» за № 1503-1 
від 15.03.2022р., з метою упорядкування орендних відносин на території Почаївської 
територіальної громади, керуючись ч.2 ст. 24 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна», ст. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити достроково договір оренди нежитлового приміщення від 26.07.2010р. 
із змінами, за взаємною згодою сторін з 01 червня 2022р.

2. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти Акт приймання- 
передачі орендованого приміщення з приватним підприємством «Агро-Експрес- 
Сервіс», площею 66,1 кв.м., що розміщене за адресою вул. Центральна, 93, 
с.Ридомиль.

3. Приватному підприємству «Агро-Експрес-Сервіс» провести повний розрахунок 
по сплаті орендної плати з Почаївською міською радою та енергоносіїв, згідно 
договору оренди нежитлового приміщення від 26.07.2010р. із змінами.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою.

Мамчур Сергій

Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «31» травня 2022 року № 1904

РІШЕННЯ

Про передачу в оренду об’єктів 
нерухомого майна комунальної 
власності Почаївської міської ради

Розглянувши лист приватного підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» за №1503-1 
від 15.03.2022р., відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального 
майна", Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду комплекс Автогаражів, загальною площею 1182,7 кв.м., що 
знаходиться за адресою вулиця Лісна, 31, с. Ридомиль Кременецького району 
Тернопільської області, шляхом проведення аукціону, терміном на 5 (п’ять) років.

2. Передати в оренду комплекс (Комора), загальною площею 2475,4 кв.м., що 
знаходиться за адресою вулиця Лісна, 33, с. Ридомиль Кременецького району 
Тернопільської області, шляхом проведення аукціону, терміном на 5 (п’ять) років.

3. Включити комплекс Автогаражів, загальною площею 1182,7 кв.м., що 
знаходиться за адресою вулиця Лісна, 31, с. Ридомиль Кременецького району 
Тернопільської області, до переліку майна першого типу.

4. Включити комплекс (Комора), загальною площею 2475,4 кв.м., що знаходиться за 
адресою вулиця Лісна, 33, с. Ридомиль Кременецького району Тернопільської 
області, до переліку майна першого типу.

5. Виконавчому комітету Почаївської міської ради опублікувати оголошення про 
передачу майна зазначеного в пунктах 1 та 2 цього рішення в електронній 
торговій системі, затвердити умови оренди та вчинити інші необхідні дії, 
передбачені чинним законодавством України.



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» травня 2022 року № 1905

Про передачу земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення
площею 0,7400 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в 
користування на умовах оренди за межами с. 
Старий Почаїв на території Почаївської 
міської територіальної громади
ФОП Трофимлюку Георгію Борисовичу

Розглянувши заяву ФОП Трофимлюка Георгія Борисовича, керуючись ст. 19 Конституції 
України, статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 12, 122, 124 п. 27, 28 Перехідних положень Земельного Кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 
2145-ІХ, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати ФОП Трофимлюку Георгію Борисовичу в користування на умовах оренди 
терміном на 1 рік земельну ділянку площею 0,7400 га за кадастровим номером 
6123487800:01:001:0423 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами с. Старий Почаїв на території Почаївської міської територіальної громади 
Кременецького району Тернопільської області.

2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в 
розмірі 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від 
середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 
на умовах, визначених п.1,2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань зем ідносин, природокористування, планування території, будівництва,

щЮхо^ии^й^і’ятокщрдбричного середовища.архіте
. <0 о

*

Василь БОЙКО

*z<0527^



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» травня 2022 року № 1906

Про передачу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення
загальною площею 1,8402 га для ведення 
товарного сільськогосподарського
виробництва в користування на умовах 
оренди в с. Старий Тараж на території 
Почаївської міської територіальної громади 
ТОВ «Бриківське»

Розглянувши клопотання ТОВ «Бриківське», керуючись ст. 19 Конституції України, 
статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 
12, 122, 124 п. 27, 28 Перехідних положень Земельного Кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 
2145-ІХ, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати ТОВ «Бриківське» в користування на умовах оренди терміном на 1 рік 
земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Старий 
Тараж на території Почаївської міської територіальної громади Кременецького району 
Тернопільської області загальною площею 1,8402 га. З них:
• площею 0,5818 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:0233;
• площею 0,4336 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:0243;
• площею 0,2042 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:1020;
• площею 0,2060 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:1145;
• площею 0,2130 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:1611;
• площею 0,2016 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:1743.

2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними земельними ділянками 
в розмірі 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від 
середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 
на умовах, визначених п.1,2 даного рішення.

4. Контроль 
питань зе 
архітекту

МіськіЦіьїіЬ^іо

даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
бкористування, планування території, будівництва, 

оричного середовища.

Совбецька Н:

Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1907від «31» травня 2022 року

Про передачу земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення
площею 1,2013 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в 
користування на умовах оренди за межами с. 
Ридомиль на території Почаївської міської 
територіальної громади ПП «Агро-Експрес- 
Сервіс»

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», керуючись ст. 19 Конституції 
України, статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 12, 122, 124 п. 27, 28 Перехідних положень Земельного Кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 
2145-ІХ, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати ПП «Агро-Експрес-Сервіс» в користування на умовах оренди терміном на 1 
рік земельну ділянку площею 1,2013 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:0865 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської територіальної громади Кременецького району 
Тернопільської області.

2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в 
розмірі 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від 
середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 
на умовах, визначених п.1,2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,

Василь БОЙКО



і
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» травня 2022 року № 1908

ділянкиПро передачу земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення 
площею 24,2511 га в користування на 
умовах оренди за межами с. Лідихів на 
території Почаївської міської 
територіальної громади ПП «Агро-
Експрес-Сервіс»

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», керуючись ст. 19 Конституції 
України, статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 12, 122, 124 п. 27, 28 Перехідних положень Земельного Кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 
2145-ІХ, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати ПП «Агро-Експрес-Сервіс» в користування на умовах оренди терміном на 1 рік 
земельну ділянку сільськогосподарського виробництва площею 24,2511 га за кадастровим 
номером 6123484100:01:001:1609 за межами с. Лідихів на території Почаївської міської 
територіальної громади Кременецького району Тернопільської області.

2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в 
розмірі 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої 
нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі на 
умовах, визначених п.1,2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,

юк, історичного середовища.

Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» травня 2022 року № 1909

Про передачу в користування на умовах 
оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення 
загальною площею 6,2735 га для ведення 
товарного сільськогосподарського
виробництва (невитребувані земельні 
ділянки (паї)) за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської
територіальної громади ПП «Агро- 
Експрес-Сервіс»

Розглянувши клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс», керуючись ст. 19 Конституції 
України, статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 12, 122, 124 п. 27, 28 Перехідних положень Земельного Кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 
2145-ІХ, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати ПП «Агро-Експрес-Сервіс» в користування на умовах оренди земельні 
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані 
земельні ділянки (паї)) за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської 
територіальної громади Кременецького району терміном на 1 рік або до моменту 
оформлення права власності на земельні ділянки їх власниками чи спадкоємцями 
загальною площею 6,2735 га. З них:
• площею 1,6663 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2657;
• площею 1,6579 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2680;
• площею 1,1279 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2655;
• площею 1,8214 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2659.

2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними земельними ділянками 
в розмірі 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від 
середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 
на умовах, визначених п.1,2 даного рішення.

4. Контроль з
питань зе
архітектури? оборони намят

ня покласти на постійну депутатську комісію з 
окористування, планування території, будівництва, 

щюго середовища.

Місь

ьних відноси

Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» травня 2022 року № 1910

Про передачу в користування на умовах 
оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення 
загальною площею 13,7370 га для ведення 
товарного сільськогосподарського
виробництва (невитребувані земельні 
ділянки (паї)) за межами с. Лідихів на 
території Почаївської міської
територіальної громади ПП «АВТ Вектор»

Розглянувши клопотання ПП «АВТ Вектор», керуючись ст. 19 Конституції України, 
статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 
12, 122, 124 п. 27, 28 Перехідних положень Земельного Кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 
2145-ІХ, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати ПП «АВТ Вектор» в користування на умовах оренди земельні ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні ділянки 
(паї)) за межами с. Лідихів на території Почаївської міської територіальної громади 
Кременецького району терміном на 1 рік або до моменту оформлення права власності на 
земельні ділянки їх власниками чи спадкоємцями загальною площею 13,7370 га. З них:
• площею 1,1300 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0997;
• площею 1,1300 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0996;
• площею 1,2120 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1022;
• площею 1,2240 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1020;
• площею 1,1300 газа кадастровим номером 6123484100:01:001:1010;
• площею 1,1300 газакадастровим номером 6123484100:01:001:1011;
• площею 1,1300 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0980;
• площею 1,1800 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1019;
• площею 1,1800 газакадастровим номером 6123484100:01:001:1018;
• площею 1,1800 газакадастровим номером 6123484100:01:001:1017;
• площею 1,0100 газакадастровим номером 6123484100:01:001:0867;
• площею 1,1000 газакадастровим номером 6123484100:01:001:0868.

2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними земельними ділянками 
в розмірі 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від
середньої нормат юїгрошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
3. Доручити,- 
на умої
4. Кош 
питань 
архітекЛ^,^

іському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 
ого рішення.

ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
докористування, планування території, будівництва, 
кричного середовища.

Совбецька Наталія
Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» травня 2022 року № 1911

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельних ділянок 
орієнтовною загальною площею 16 га 
за межами с. Ридомиль на території 
Почаївської міської територіальної 
громади

З метою впорядкування угідь, здійснення контролю за використанням і 
охороною земель Почаївської міської територіальної громади, керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку інвентаризації земель» від 
23 травня 2012 року № 513, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земельних ділянок за межами с. Ридомиль на території 
Почаївської міської територіальної громади Кременецького району орієнтовною 
загальною площею 16 га. З них орієнтовними площами: 1,06 га; 2,1 га; 2,36 га; 
3,14 га; 1,29 га; 4,93 га; 1,12 га.

2. Замовником розроблення містобудівної документації, вказаної в п. 1 
визначити Почаївську міську раду.

3. Фінансування робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою 
провести за рахунок джерел не заборонених законодавством.

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку 
документацію, вказану в п.1 даного рішення, подати на затвердження в
Почаївську міську раду.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію льних ідносин, природокористування, планування
території,

ідносин,
ри, охорони пам’яток, історичного середовища.

Міський Голова
Совбецька Наталія

Василь БОЙКО



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «31» травня 2022 року № 1912

Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,3903 та для 
будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 18т, гр. Кондратюк Ангеліні 
Юріївні

Керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про землеустрій”, “Про 
державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель”, п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення Почаївської міської ради 
восьмого скликання № 1509 від 23.12.2021 року «Про визначення переліку земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу та обтяжені 
об’єктами нерухомого майна», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кондратюк Ангеліні Юріївні на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3463 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв 
вул. Фабрична, 18т.

2. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 
Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія
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