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

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Ч О Т И Р Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/14/22                                                                                  від 31 січня 2017 року
Про  внесення  змін  в  договір  
оренди  укладеного  28.10.2008  р.  
та  передачу  земельної  ділянки  в  
оренду  ТОВ  “Промислова 
компанія “ВІТАГРО”

 
Розглянувши заяву директора ТОВ “Промислова компанія “ВІТАГРО””  Д. І. Остапчука (вх. 
№05-1273/2.6 від  27.12.2016 р.),  витяг  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме 
майно, статут товариства з обмеженою відповідальністю “Промислова компанія “ВІТАГРО”, 
у зв'язку з  переходом права власності  на  нерухоме майно,  яке розміщене  на  орендованій 
земельній  ділянці  по  вул.  Ш.  Алейхема  до  ТОВ  “Промислова  компанія  “ВІТАГРО” 
пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з питань містобудування та земельних відносин, 
архітектури,  будівництва  (протокол  №21  від  24.01.2017р.), 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  в  частині  оренди  попереднім   орендарем  ТОВ “Лікеро-горілчаний  завод 
Калганоф”  договору оренди землі укладеного 28.10.2008 р. та зареєстрованого 28.10.2008 р. 
за № 040864803492  у зв'язку з переходом права власності на  нерухоме майно  до товариства 
з  обмеженою  відповідальністю  “Промислова  компанія  “ВІТАГРО”,  яке  розміщене  на 
орендованій   земельні ділянці  по  вул.  Ш.  Алейхема,  1  м.  Збаража  кадастровий  номер 
6122410100:02:003:05949 площею  1,5099 га.  землі промисловості,  для розміщення  та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості .
2  Передати в оренду  ТОВ “Промислова компанія “ВІТАГРО”,  до якого перейшло право на 
виробничі  будівлі, земельну ділянку кадастровий  номер  6122410100:02:003:0594 площею 
1,5099 га.  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та 
споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості,  землі 
промисловості  по вул. Ш. Алейхема,1 м. Збаража. 
3. Зобов'язати ТОВ “Промислова компанія “ВІТАГРО” та міського голову від імені Збаразької 
міської ради укласти (підписати) додаткову угоду щодо внесення змін в  договір оренди землі 
в частині зміни особи орендаря та приведення договору до норм  чинного законодавства.
4.  Здійснити   реєстрацію  права    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
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