
   
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

        РІШЕННЯ       
        

№ VIIІ/13/42                                                                                                17 грудня 2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки 
  Розглянувши заяви МП “Металіст” в особі Кучера В. Є. та Ліщишина В. Я (вх. №6823 від 

01.12.2021р.), Мельничука Д. А. ( вх. № 6824 від 01.12.2021р.) про затвердження технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки, пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища  (протокол №26 від 08.12.2021 р.), керуючись ст. 31, Закону України “Про землеустрій”, 

ст. 12,120,124 Земельного Кодексу України, ст. 6 Закону України “Про оренду землі”, Законом 

України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”  ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради 
 

    ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 

0,1047 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1239 вул. Чехова, 9 м. Збараж, яка перебуває на 

праві оренди МП “Металіст”, Ліщишина Віталія Ярославовича, Мельничука Дмитра 

Анатолійовича на три земельні ділянки а саме: земельна ділянка площею 0,0179 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1369 вул. Чехова, 9А, земельна ділянка площею 0,0188 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1368  вул. Чехова, 9Б, земельна ділянка площею 0,0680 га. вул.Чехова, 9; 

9В для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування,  із земель 

житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж. 

2. Залишити в оренді МП “Металіст”, Ліщишина Віталія  Ярославовича земельну ділянку ділянку 

площею 0,0680 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1367, яка знаходиться у м. Збаражі по вул. 

Чехова, 9; 9В м. Збаража та внести відповідні зміни в договір оренди землі 1-20 від 01.04.2020. р. 

3. Зобов'язати МП “Металіст”, Ліщишина В. Я. укласти додаткову угоду у відповідності до п.2 

даного рішення. 

4. Зобов'язати  міського голову від імені Збаразької міської ради та МП “Металіст”, Ліщишина    В. 

Я. (підписати) додаткову угоду у відповідності до п. 2 даного рішення. 

5. Залишити в оренді Мельничука Дмитра Анатолійовича земельну ділянку кадастровий номер 

6122410100:02:003:1369 площею 0,0179 га. вул. Чехова, 9А, та земельну ділянку кадастровий номер 

6122410100:02:003:1368 площею 0,0188 га. вул. Чехова, 9Б для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового обслуговування, із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж строком дії до 01.04.2045 р. 

6. Зобов'язати  Мельничука Д. А. укласти з міською радою договір оренди у відповідності до п.5 

даного рішення 

7. Зобов'язати міського голову м. Збаража від імені міської ради укласти (підписати) договір оренди 

землі відповідно до п. 5 даного рішення. 

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 


