
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Т Р Е Т Я  С Е С І Я

   РІШЕННЯ 

№  VII/3/43                                                                                                        від 01.02. 2016  року
                              

Про надання дозволу на складання
технічної  документації  щодо
відновлення меж земельної ділянки
по м-ну. І Франка,8 м. Збаража. 

Розглянувши заяву Данилевич О. Ю. (вх. № Д- 35 /2.7 від 01.02.2016 р.),  договір оренди,
свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення магазину “Універмаг”, враховуючи
зміну власників нежитлових приміщень,  пропозиції постійної депутатської комісії з питань
земельних відносин, архітектури, будівництва (протокол № 4 від 01.02.2016 р.)  керуючись,
ст. 12, 20,120 Земельного Кодексу України, Законом України “ Про оренду землі”   Законом
України “ Про землеустрій”, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
сесія міської ради

ВИРІШИЛА: 
1. Дати дозвіл співвласникам магазину “Універмаг”  на  відновлення меж земельної ділянки
площею  0,1083  га.  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  магазину  по
майдану І. Франка,8 в межах населеного пункту міста Збаража, яка перебуває у них в оренді.
2. В зв'язку з переходом від однієї особи до інших права власності  на нежитлові приміщення
магазину  “Універмаг”,  припинити  право  оренди  земельної  ділянки  з  Музя  Ярославом
Казимировичем та передати в оренду Телев`як Наталі Ярославівні, Данилевич Олені Юріївні,
Купінській Оксані Василівні до яких перейшло право оренди.
3. Внести зміни в договір оренди земельної ділянки не сільськогосподарського призначення
укладеного  03.05.2006  р.,  зареєстрованого  26.10.2006р.  за  №  040664804074   в  частині
орендарів відповідно до п. 2 даного рішення.  
4. Зобов'язати міського голову Збаража від імені ради укласти з співвласниками магазину
“Універмаг” додаткову угоду щодо внесення змін в договір оренди землі від 03.05.2006 р. в
частині орендарів.
5.  Здійснити  державну  реєстрацію  права  на  земельну  ділянку  у  встановленому
законодавством порядку.

 6.   Відділу містобудування  та земельних відносин міської  ради при необхідності  внести
зміни у земельно – облікові документи.

Міський голова Збаража                                   Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

Присяжнюк 

Мартиненко 

Напованець
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