
 

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/8/32                                                                                       від 10.06.2016 року
Про затвердження проекту землеустрою та
передачу  земельної  ділянки  в  оренду
Українському  державному  підприємству
поштового  зв'язку  “Укрпошта”  та
публічному  акціонерному  товариству
“Укртелеком” по м-н І. Франка, 10

Розглянувши заяву директора УДППЗ “Укрпошта” та директора ПАТ “Укртелеком” (вх. №05-172/2.6
від  04.03.2015  р.),проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду,  витяг  з
Державного  земельного  кадастру  про  земельну  ділянку,  керуючись  ст.  12,  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 в оренду терміном на 49 років ,
загальною  площею  0.1975  га.  в  часткове  користування   без  виділення  частки  в  натурі  з  них
Українському державному підприємству поштового зв'язку “Укрпошта” - 0.0790 га. та Публічному
акціонерному товариству “Укртелеком” - 0.1185 га. для обслуговування адміністративних будинків з
виробничими  приміщеннями  з  земель  промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики  та  іншого
призначення,  в межах населеного пункту  м. Збаража по м-ну І. Франка, 10.
2.  Передати  в  спільне  користування  без  виділення  частки  в  натурі,  оренду,  земельну  ділянку
загальною площею 0.1975 га кадастровий номер  6122410100:02:005:0960 ідеальні частки становлять
Українському державному підприємству поштового зв'язку “Укрпошта” - 0,0790 га, що становить 2/5
частки від загальної площі,  та Публічному акціонерному товариству “Укртелеком”  - 0,1185 га., що
становить 3/5 частки від загальної площі, для розміщення та експлуатації інших технічних засобів
зв'язку,   землі  промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики,  оборони та  іншого  призначення   в
межах населеного пункту по м-н І.Франка, 10 м. Збаража  терміном на 49 років. 
3. Зобов'язати УДППЗ “Укрпошта” та ПАТ “Укртелеком”:
3.1   Провести  нормативну  грошову  оцінку  та  укласти  договір  оренди  земельної  ділянки  згідно
діючого законодавства.
3.2  Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного кодексу України.
4.  Здійснити державну реєстрацію права  на  земельну ділянку за  територіальною громадою    м.
Збаража  в  особі  Збаразької  міської  ради  та  похідного  речового  права  за
УДППЗ “Укрпошта” та ПАТ “Укртелеком на праві оренди земельної ділянки.
5.Відділу  містобудування  та  земельних  відносин  міської  ради  при  необхідності  внести  зміни  у
земельно – облікові документи.
6. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства.
    Міський голова Збаража              Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
Присяжнюк 
Мартиненко 
Напованець
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