
 

 

 

                         

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  
В О С Ь М А   С Е С І Я  

Д Р У Г Е  З АС І Д А Н Н Я  

  РІШЕННЯ 
 

№ VIІI/8/108                                                                                 від 09 липня  2021 року 

Про передачу в  оренду земельної ділянки   

 Розглянувши клопотання директора ПП “Західний Буг” Коцупир Б. В.( № 05-3198/2.6 від 

17.06.2021 р.), заступника генерального директора ТзОВ “Радехівський цукор” Фурманець С. П. 

( вх. № 05-3199/2.6 від 17.06.2021 р.), заступника директора технічного ТзОВ “Радехівський 

цукор”В. В. Федоришин( вх № 05-3448/2.6 від 08.07.2021 р. ) зв'язку з відчуженням нежитлової 

будівлі, а саме склад ПММ та будівля депо для ремонту механізмів, яка знаходиться на земельній 

ділянці, пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол № 15 від 02.07.2021 

р.,№ 16 від 09.07.2021 р) ),  керуючись ст. 12, 19, 20, 81, 118, 120, 124, 126 Земельного Кодексу 

України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про 

землеустрій, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” сесія міської ради: 

 

  ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Передати ПП «Західний Буг» в оренду земельну ділянку  площею 3,6261 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1095 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості, обслуговування 

нежитлової будівлі, а саме склад ПММ та будівля депо для ремонту механізмів з земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, яка знаходиться 

за межах населеного пункту с. Базаринці терміном на 7  років. 

3. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку  даної  земельної ділянки, 

що становить  4372529,75 (чотири мільйони  триста сімдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дев'ять 

гривень,75) 

4 . Зобов'язати  ПП “Західний Буг”: 

4.1 Провести нормативну грошову оцінку та в місячний термін укласти договір оренди 

земельної ділянки згідно чинного законодавства. 

4.2 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного кодексу 

України. 

5. Уповноважити міського голову від імені міської ради підписати договір оренди землі. 

6. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку за територіальною громадою м. 

Збаража в особі Збаразької міської ради та похідного речового права за ПП “Західний Буг” на 

праві оренди земельної ділянки. 

7. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 

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

 

   Збаразький міський голова                                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


