
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

Ш О С ТА  С Е С І Я  
 

 РІШЕННЯ 
  

    № VIIІ/6/ 63                                                                        від 05.03.2021 року 

Про затвердження переліку земельних 

ділянок призначених для продажу права 

власності на земельних торгах у формі 

аукціону в м. Збаражі 

 
 

З метою забезпечення ефективного використання земель міста Збаража та залучення додаткових 

коштів у міський бюджет, керуючись статтями 12,116,127,134,135,136,137,138,139 Земельного 

кодексу України, частиною другою статті 4 Закону України «Про оренду землі», Законом України 

«Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів 

у формі аукціону» , Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» , міська рада 

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Затвердити перелік земельних ділянок право власності на яку підлягає продажу на земельних 

торгах у формі аукціону на території   Збаразької територіальної громади Тернопільської області.   

а саме : земельна ділянка для обслуговування будівель торгівлі кадастровий номер 

6122410100:02:005:1086 загальною площею  0,0399 га. по вул. Павлова,1А м. Збаража   

2. Визначити виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого уповноважити 

здійснити дії щодо підготовки лота та проведення земельних торгів у формі аукціону щодо 

продажу права на земельну ділянку. 

3. Суму витрат, які будуть здійсненні виконавцем земельних торгів на підготовку лота, 

організацію та проведення земельних торгів покласти на переможця торгів. 

3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення кадастровий номер 6122410100:02:005:1086 загальною 

площею  0,0399 га. по вул. Павлова,1А м. Збаража для продажу її у власність на земельних торгах 

для  обслуговування  будівель торгівлі, землі громадської забудови в межах населеного пункту м. 

Збараж. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань регулювання 

земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища 

 

 

  Збаразький міський голова                                 Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 


