
   
 
 

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 С Я ТА  С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 
 

№VIII/10/41                                                                                               від 31 серпня 2021 року   

 

Про передачу в оренду земельної ділянки 

 

Розглянули заяву гр. Кепша В. Я. (вх.№К-1180/2.7 від 23.07.2021 р.), про передачу в оренду 

земельної ділянки, пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних 

відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища  (протокол № 19 від 

27.08.2021 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. Припинити договір оренди землі № 79/57-18ДО виданого 11.09.2018р та право оренди                  

гр. Пилипчука Юрія Романовичя у зв’язку з  продажем будинку чотирьохрядного корівника 

літери “А” по вул. І. Франка, 26 за межами населеного пункту с. Чагарі Збаразькі. 
2. Передати в оренду гр. Кепша Володимиру Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122486400:01:001:0810, площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства 

(обслуговування будинку чотирьохрядного корівника літери “А” ) по вул. І. Франка, 26 із земель 

сільськогосподарського призначення (землі запасу - під господарськими будівлями і дворами), 

яка знаходиться за межах населеного пункту с. Чагарі Збаразькі терміном на 20 років. 
2. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельної ділянки на праві 
оренди в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки. 
3. Зобов'язати Кепша В. Я. : 

3.1 Провести нормативну грошову оцінку та в місячний термін укласти договір оренди земельної 

ділянки згідно діючого законодавства. 

3.2 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного кодексу України. 

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

5. Здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку 
6. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни у 

земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                           Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


