
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

С Ь О М Е  С К Л И К А Н Н Я
Д Р У Г А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/2/44 від 23 грудня 2015 року

 
Про  затвердження  проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   та  передачу  її  в  оренду
Напованцю М. П. та Шкулі М.Р. по вул.
Д. Галицького, 95 м. Збаража

Розглянувши заяву ФОП Напованцю М. П. ( вх. № Н-497/2.7 від 30.09.2015 року.)  проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, витяг з Державного земельного
кадастру  про  земельну  ділянку,  пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з  питань
врегулювання земельних відносин, архітектури, будівництва (протокол № 1 від 16.12.2015 р.),
керуючись Законом України “Про оренду землі”, ст. 12, 41, 120, 124  Земельного Кодексу
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, сесія міської ради   

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3086 га в
оренду  терміном  на  25  років  Напованцю  Михайлу  Павловичу  та  гр.  Шкулі  Мар'яні
Ростиславівні для обслуговування майстерні  літери “Л” та котельні  літери “К” по вул.  Д.
Галицького, 95 м. Збаража з земель промисловості, запасу міської ради в межах населеного
пункту.
2.  Передати  в  оренду  Напованцю  Михайлу  Павловичу  та  Шкулі  Маряні  Ростиславівні
земельну ділянку кадастровий номер 6122410100:02:005:0950 з земель промисловості, запасу
міської  ради  площею  0.3086  га.  для   розміщення  та  експлуатації  основних;  підсобних  і
допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої
промисловості,  обслуговування  майстерні  літери  “Л”  та  котельні  літери  “К”  по  вул.  Д.
Галицького, 95 м. Збаража  терміном на 25 років.
3. Зобов'язати   Напованця М. П. та   Шкулу М. Р. у місячний термін провести нормативну
грошову оцінку та укласти договір оренди земельної ділянки згідно діючого законодавства.
4.Зобовязати  міського  голову  м.  Збаража  від  імені  ради  укласти  договір  оренди  землі  з
Напованця М. П. та   Шкулою М. Р.
5.  Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку за територіальною громадою
м. Збаража в особі Збаразької міської ради та похідного речового права за Напованцем М. П.
та  Шкулою М. Р. на праві оренди земельної ділянки. 
6. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни
у земельно – облікові документи.
7.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  депутатську  комісію  з
питань  регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
8. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства.

Міський голова Збаража                                              Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Присяжнюк
Мартиненко
Напованець
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