
 
 

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  
 

 

С Ь М О Г О  С К Л И К А Н Н Я  

  ОД И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 РІШЕННЯ 
 

 № VIIІ/11/83                                                                                               від 18 жовтня 2021  року 

 

Про затвердження поділу земельної 

ділянки по вул. Д. Галицького  м. Збаража 
Розглянувши звернення ПАП “ Збаразьке”, Верхоли Я. О., Берника П. Л.(вх. № К-№ 5337 від 

30.09.2021 р. ), технічну документацію щодо поділу земельної ділянки, враховуючи  договір купівлі 

продажу нежитлових будівель,  витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, детальний план забудови. взявши до уваги пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та 

охорони природного середовища  (протокол №  22 від 12.10.2021р.,) керуючись ст. 12, 79-1, 116, 123 

Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 22, 25, 56 Закону України “Про землеустрій”, Закону України 

“Про державний земельний кадастр”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею  3,5513 

га., кадастровий номер 6122410100:02:005:0908 по вул. Д. Галицького,109 на дві земельні ділянки  

площею 3,33633 га. кадастровий номер 6122410100:02:005:0597 та площею 0.1880 га кадастровий 

номер 6122410100:02:005:0598 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за  межами населеного пункту м. Збаража. 

2. Вилучити з користування ПАП “Збаразьке” частину земельної ділянки площею0,1880 га. у зв'язку 

з відчуженням   будинку складу  літери “Ж”,  по вул. Д. Галицького,109 м. Збаража . 

3. Залишити в оренді ПАП “Збаразьке”  земельну ділянку ділянку площею 3,3633 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:005:0597 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

знаходиться у м. Збаражі по вул. Д.Галицького, 109 м. Збаража та  внести відповідні зміни в договір 

оренди землі від 29.12.2014 р. № 185-СГ,  Встановити річний розмір орендної плати за користування 

земельною ділянкою на праві оренди в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової 

оцінки. 

4.   Укласти додаткову угоду у відповідності до п. 3 даного рішення. 

5. Зобов'язати Збаразького міського голову від імені Збаразької міської ради та  ПАП “Збаразьке”  

укласти (підписати) додаткову угоду у відповідності до п. 3 даного рішення. 

6. Дати дозвіл  Верхолі Ярославу Остаповичу , Бернику Петру Левковичу на складання проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,1880 га кадастровий 

номер 6122410100:02:005:0598 із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

на землі для розміщення і експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості обслуговування власної будинку 

майстерні літери “Ж”  по вул.Д. Галицького, 109  з подальщою передачею в оренду терміном на 10 

років.   

7.  Верхолі Ярославу Остаповичу, Бернику Петру Левковичу  замовити розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в організації, що має 

кваліфікаційний сертифікат на виконання землевпорядних робіт дотримуючись чинного 

законодавства та після розроблення подати на сесію міської ради для затвердження. 

8. Здійснити державну реєстрацію  змін   у встановленому законодавством порядку. 

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

 

Збаразький міський голова                       Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


