
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 ВАД Ц Я ТА  С Е С І Я

 РІШЕННЯ
 

№ VII/20/21                                                                                 від 17 листопада 2017 року

Про припинення права користування

Розглянувши договір оренди землі від 03.09.2014 р. укладеного з Савронь М. О., свідоцтво про
смерть  Савронь М. О. від 16 жовтня 2017 р., інформацію з Державного реєстру речових прав на
нерухоме  майно  та  Реєстру  прав  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру  Іпотек,  Єдиного
реєстру  заборон  відчуження  об'єктів  нерухомого  майна  про  підтвердження,  що  будівлі,  які
розміщені на орендованій земельній ділянці були відчужені, рішення  № 898  від 22.10.2014 р.
“Про  надання  згоди  гр.  Савронь  М.  О.  на  поділ  орендованої  земельної  ділянки  по  вул.  Д.
Галицького, 93 м. Збаража” враховуючи і те, що на підставі розробленої технічної документації
щодо поділу земельної ділянки по вул. Д. Галицького, 93 на сім ділянок, дані було внесено у
відомості Державного земельного кадастру, дана технічна документація  замовником  не була
подана та затверджена власником землі, сесією Збаразької міської ради і розподіл, як такий не
відбувся у відповідності до закону, пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних
відносин,  архітектури,  будівництва  (протокол  №30 від  13.11.2017р.),  керуючись   Земельним
Кодексом України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської
ради

ВИРІШИЛА:
 

1. Припинити дію договору оренди  землі від  03.09.2014 р. украденого з Савронь  Марією
Олексіївною,  площею  0.7997  га.  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0061  по  вул.  Д.
Галицького, 93 м. Збаража.

2. Перевести земельну ділянку площею 0.7997 га. в землі запасу Збаразької міської ради.

3. Привести у відповідність земельно-облікові документи, а саме  здійснити у відповідності до
чинного  законодавства  об'єднання  земельних  ділянок  в  одну  та  внести  зміни  в  Державний
земельний кадастр. 

4. Провести  Державну реєстрацію змін.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин, архітектури, будівництва.
   
  
   Міський голова Збаража             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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