
   
 
 

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  
  Д Е В ’ Я ТА   С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 
 

№VIII/9/24                                                                                                     від 19 липня 2021 року 

 

Про внесення змін в договір оренди землі   

 

Розглянули заяви голови ФГ “Рідна Земля” Бочарова О. М. (вх.№ Б-1153/3-2.6, вх.№ Б-1153/2-

2.7, вх.№ Б-1153/1-2.7 від 14.07.2021 р.), про внесення змін в договора оренди землі від 

12.10.2016 р., від 19.04.2017 р. та від 23.12.2016 р., пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища  (протокол № 17 від 14.07.2021 р.), керуючись ст. 33 Закону України „Про оренду 

землі”, ст. 12, 93 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в договір оренди землі від 12 жовтня 2016 року укладеного з ФГ “Рідна Земля” 

наступні зміни а саме: 
- по тексту договору змінити орендодавця “Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області, в особі в. о. начальника відділу Держгеокадастру у Збаразькому районі 

Тененьського Ярослава Ярославовича, що діє на підставі довіреності від 29 лютого 2016 року 

№31-19-0.7-4807/2-16 та Положення про Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру від 03.03.2015 року № 17 на “ Збаразька міська рада в особі міського голови 

Полікровського Р. С., діючого на підставі рішення сесії Збаразької міської ради № 01 від 

04.12.2020 р. “Про визнання повноважень міського голови Збаража обраного               25.10.2020 

р.”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  замінити  “реквізити сторін” в 

частині орендодавця. 
- п. 3.1. доповнити наступним: продовжити термін дії договору оренди землі з моменту 

закінчення терміном на 30 років. 
2. Внести зміни в договір оренди землі від 19 квітня 2017 року укладеного з ФОП Бочаровим 

Олександром Михайловичем наступні зміни: 
- по тексту договору змінити орендодавця “Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області, в особі в. о. начальника  Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області Мартинюка Віктора Анатолійовича та Положення про Головне 

управління Держгеокадастру у Тернопільській області, затвердженого наказом Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016  року № 308  на 

“Збаразька міська рада в особі міського голови Полікровського Р. С., діючого на підставі рішення 

сесії Збаразької міської ради № 01 від 04.12.2020 р. “ Про визнання повноважень міського голови 

Збаража обраного 25.10.2020 р.”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  

замінити  “реквізити сторін” в частині орендодавця. 



- п. 3.1. доповнити наступним: продовжити термін дії договору оренди землі з моменту 

закінчення терміном на 30 років. 
3. Внести зміни в договір оренди землі від 23 грудня 2016 року укладеного з Бочаровим 

Олександром Михайловичем наступні зміни а саме: 
- по тексту договору змінити орендодавця “Головне управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області, в особі в. о. начальника відділу Держгеокадастру у Збаразькому районі 

Тененьського Ярослава Ярославовича, що діє на підставі довіреності від 29 лютого 2016 року 

№31-19-0.7-4807/2-16 та Положення про Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру від 03.03.2015 року № 17 на “Збаразька міська рада в особі міського голови 

Полікровського Р. С., діючого на підставі рішення сесії Збаразької міської ради № 01 від 

04.12.2020 р. “ Про визнання повноважень міського голови Збаража обраного              25.10.2020 

р.”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  замінити  “реквізити сторін” в 

частині орендодавця. 
- п. 3.1. доповнити наступним: продовжити термін дії договору оренди землі з моменту 

закінчення терміном на 30 років. 
4.  ФГ “Рідна Земля” та ФОП Бочарову О. М. укласти з міською радою  додаткові угоди про 

зміни.   
5. Зобов'язати міського голову м. Збаража від імені міської ради укласти (підписати) додаткові 

угоди до договорів оренди землі. 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 

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

  

 

 

Збаразький міський голова                                           Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


