
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/10/21                                                                                від 14.09.2016 року

Про  припинення  дії  договору
оренди  ПАТ  “Укртелеком”  та
передачу  земельної  ділянки  в
оренду гр. Коник П. Р.

 
Розглянувши  заяву  гр.  Коника  П.  Р.   (вх.  №К-607/2.7  від  07.09.2016  р.),  клопотання
т.в.о.директора  ПАТ  “Укртелеком”  Панчишина  В.П.  (вх.  №05-789/2.6  від  22.08.2016  р.)
договір  купівлі  продажу  нерухомого  майна  від  15.08.2016р.,  пропозиції  постійної
депутатської комісії з питань містобудування та земельних відносин, архітектури, будівництва
(протокол №   від р.), керуючись ст. 12, 120, 123 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону
України  „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,   Законом України  “Про оренду  землі”,
Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
сесія міської ради

    ВИРІШИЛА: 

1. Припинити   дію  договору оренди землі  від 10.03.2013 р. укладеного з ПАТ “Укртелеком”
на  земельну  ділянку  по  вул.  Д.  Галицького,105  м.  Збаража  кадастровий  номер
6122410100:02:005:0139 площею 0,4681 га. для промислового використання, обслуговування
виробничих приміщень, право на  яку  зареєстровано 22.01.2014 р. номер запису 4357331 у
зв'язку з відчуженням ними нерухомого майна,  .  
2.  Передати   Конику  Павлу  Романовичу  в  оренду  земельну  ділянку  кадастровий  номер
6122410100:02:005:0139 площею 0,4681 га. для промислового використання, обслуговування
власних нежитлових приміщень  по вул. Д. Галицького,105 м. Збаража  
3.Зобов'язати гр. Коника П. Р. та міського голову від імені міської ради укласти договір оренди
землі. 
4.  Здійснити  перереєстрацію  права  оренди  на  земельну  ділянку  у  встановленому
законодавством порядку.

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

6. Виконання даного рішення можливе з дотриманням норм чинного законодавства.

    Міський голова Збаража               Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Олексюк
Мартиненко
Напованець
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