
 
 

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  

П ' Я ТА  С Е С І Я  

 

  РІШЕННЯ 
  

№ VIIІ/5/48                                                                                                  від 11.02.2021року 

Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Заводська, 2а  м. Збаража 

 

Розглянувши заяву Тимчія В. Б. Смій Л. П. (вх. № Т-203/2.7 від 20.01.2021 р.), договір оренди, 

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого права, права 

оренди, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, витяг з державного 

земельного кадастру про земельну ділянку, керуючись Конституцією України, ст. ст. 12, 127, 128 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

міської ради 
 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення кадастровий номер 6122410100:02:001:0500 загальною 

площею 0.6592 га. по вул. Заводська, 2а м. Збаража для продажу її у власність Смій Людмилі 

Петрівні, Тимчію Володимиру Богдановичу, яка перебуває у них в оренді для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, обслуговування власних будівель, землі промисловості, 

транспорту, зв`язку, енергетики та іншого призначення. 

 

2. Смій Людмилі Петрівні, Тимчію Володимиру Богдановичу  сплатити авансовий внесок в сумі 

20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для фінансування робіт за проведення 

експертної грошової оцінки. 

 

3. Збаразькій міській раді замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Заводська,2а площею 0.6592 га. для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, обслуговування власних будівель, землі промисловості, 

транспорту, зв`язку, енергетики та іншого призначення. Звіт про експертну грошову оцінку подати 

на затвердження сесії міської ради. 

 

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

бюджету та соціального захисту населення. 

 

5. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

   

     Міський голова Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

  

 

 


