
Про затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу її в 

оренду 

 

Розглянувши клопотання ПП “Західний Буг” (вх. №05-4580/2.6 від 08.10.2021р.) технічну 

документацію щодо інвентаризаці земельних ділянок комунальної власності під польовими 

дорогами, витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та 

охорони природного середовища (протокол № від .09.2021 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризаці земельних ділянок ко-

мунальної власності під польовими дорогами  загальною площею 9,9342 га. для ведення товар-

ного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться за межами населеного пункту с. Гніз-

дичне. 

2. Передати в оренду ПП “Західний Буг” терміном на 7 років земельні ділянки  загальною пло-

щею площею 9,9342 га. під польовими дорогами для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, які знаходяться за межами населеного с. Гніздичне. 

площею 0,0265 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0163, 

площею 0,0494 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0159 

площею 0,0680 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0042 

площею 0,0814 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0165 

площею 0,0916 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0506 

площею 0,1058 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0158 

площею 0,1138 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0609 

площею 0,1192 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0161 

площею 0,1366 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0402 

площею 0,2580 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0397 

площею 1,7732 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0505 

площею 1,9208 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0500 

площею 0,3088 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0448 

площею 0,4081 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0399 

площею 0,3926 га.  кадастровий номер 6122481800:01:001:0033 

площею 0,2875 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0164 

площею 0,3824 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0162 

площею 0,6722 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0160 

площею 0,5893 га.  кадастровий номер 6122481800:01:003:0166 

площею 1,5559 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0625 

площею 0,6192 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0610 

площею 0,2607 га.  кадастровий номер 6122481800:01:002:0649 

 

3. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельною ділянкою на праві 

оренди в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки. 

4. Зобов'язати  ПП “Західний Буг”: 



4.1. У місячний термін замовити розроблення технічної документацію про нормативну гро-

шову оцінку земельної ділянки та  подавати її на затвердження сесії міської ради. 

4.2. Укласти договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства. 

4.3. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного кодексу Укра-

їни. 

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 

 

 

 

 

 

 


