
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б ЛАСТ І

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

 РІШЕННЯ

№ VII/10/18                                                                                           від 14. 09. 2016 року

Про  внесення змін  в  рішення №
1463 від 21.03.2006р.

Розглянувши заяву генерального директора ПП “МДС Збаразький сирзавод”(вх.№05-695/2.6
від  22.07.2016 р.),  витяги  з  державного  земельного  кадастру  про  земельні  ділянки,
пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з  питань  земельних  відносин,  архітектури,
будівництва (протокол №15 від07.09.2016р.) керуючись Законом України “Про оренду землі”,
Земельним Кодексом України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
сесія міської ради

    ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  в  рішення  сесії  міської  ради  № 1463  від  21.06.2006  р.  “  Про  передачу
земельної ділянки в оренду ПП“ МДС Збаразький сирзавод”  а саме в пункт 2 викласти в
наступній редакції: “Передати в оренду з земель запасу комунальної власності, терміном на
10 років приватному підприємству “ МДС Збаразький сирзавод” земельну ділянку загальною
площею 1,0483 га. в т. ч. площею 0,9375 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:0213  та
площею  0,1108  га.   кадастровий  номер  6122410100:02:003:0226  для  розміщення  та
обслуговування сирзаводу  по вул. Грушевського, 145 м. Збаража.”
2.  Зобов'язати ПП  “МДС  Збаразький  сирзавод”  укласти  з  Збаразькою  міською  радою
додаткову  угоду  до  договору  оренди  укладеного  21.06.2006  р.  а  саме   пункт  2   даного
договору викласти в наступній редакції:  “В оренду передається земельна ділянка загальною
площею 1,0483 га.  в  т. ч.  площею 0,9375 га.  кадастровий номер 6122410100:02:003:0213,
площею 0,1108 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:0226 .
3.  Зобов'язати міського голову Збаража підписати  додаткову угоду.
4.  Здійснити державну реєстрацію прав на земельну ділянку за територіальною громадою
м. Збаража в особі Збаразької міської ради та похідного речового права за  ПП “МДС Збаразький
сирзавод” на праві оренди земельних ділянок.
5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  депутатську  комісію  з
питань регулювання земельних відносин та охорони природи.
6. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

Міський голова Збаража            Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
Олексюк
Мартиненко 
Напованець
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