
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
В О С Ь М А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№ VII/8/29                                                                          від 10.06.2016 року

Про  розірвання  договору   оренди  землі
укладеного01.11.2008 р.з гр. Кузьмиха Н. І.

Розглянувши   лист   ДФСУ ГУДФС у  Тернопільській  області  Кременецької  ОДПІ  Збаразьке
відділення  (вх. № 05-522/2.6 від 09.06.2016 р.) про заборгованість гр. Кузьмихи Н. І. по орендній
платі  за  земельну  ділянку  по  вул.  Павлова  в  сумі  110924,46  грн.,  договір  оренди  землі  від
01.11.2008 р. зареєстрованого у Тернопільській філії ДЗК в м. Збаражі, про що у Державному
реєстрі земель вчинено запис від 17.11.2008  № 0400864803563, додатки до договору, розрахунок
орендної плати з 01.01.2015 р., у відповідності до нової діючої нормативно-грошової оцінки, яка
вступила  в   дію  01.01.2015  р.,  враховуючи  те,  що  земельна  ділянка  надана  в  оренду  для
будівництва   торгово  спортивно-оздоровчого  комплексу,  але  по  даний  час  будівництво  не
розпочате  та  не  проводиться,  земельна  ділянка  не  використовується  та  знаходиться  в
занедбаному  стані.  У  відповідності  до  п.  40,41  договору  оренди  землі  від  01.11.2008  р.
передбачено розірвання договору в односторонньому порядку при не виконанні  умов договору,
взявши  до  уваги  пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з  питань  регулювання  земельних
відносин,  архітектури,  будівництва  (  протокол  № 10  від  08.06.2016  та  № 11  від  09.06.2016)
керуючись   Законом України   „Про оренду землі” , ст. 12, 93 Земельного кодексу України, ст. 26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

    ВИРІШИЛА: 

1. Розірвати договір оренди землі укладеного 01.11.2008 р. зареєстрованого у Тернопільській
філії ДЗК в м. Збаражі, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 17.11.2008  №
0400864803563, укладеного  з  Кузьмихою  Н.  І.  на  земельну  ділянку  кадастровий  номер.
6122410100:02:005:0540 по вул. Павлова, площею 1,28 га. в односторонньому порядку 

2.  Припинити  право  оренди  гр.  Кузьмихи  Н.  І.  на  земельну  ділянку  по  вул.  Павлова
кадастровий номер 6122410100:02:005:0540,  площею 1,28 га.,  реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна 342243761224, яка перебуває в комунальній власності в особі Збаразької
міської ради, номер запису   5392634 від 17.04.2014 р. та перевести її в землі запасу.
3.Відділу  містобудування  та  земельних  відносин  міської  ради  внести  зміни  у  земельно-
облікові документи.

   
 Міський голова Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Присяжнюк 
Мартиненко
Напованець
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