
Про передачі в постійне 

користування земельної ділянки 
 

Розглянувши звернення Тернопільської районної державної адміністрації щодо 

припинення права постійного користування земельними ділянками ( вх № 05-5364/2.6 від 

08.12.2021 р. 05-5618/2.6 від 23.12.2021 р.,) у зв'язку з реорганізацією враховуючи, 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища, керуючись ст. 12, 92   

Земельного Кодексу України, 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. Припинити Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької районної державної 

адміністрації право постійного користування земельними ділянками для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти : площею 0,15 га кадастровий номер 

6122410100:02:005:0599   по вул. Морозенка,18А м. Збараж, площею 0, 45 га.  кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0199    по вул. Д. Вишнівецького,2 м. Збараж 

2. Припинити відділу освіти Збаразької районної державної адміністрації право 

постійного користування земельними ділянками для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти: площею 0,3494 га кадастровий номер 6122410100:02:003:0963   

по вул.  Шевченка,1 м. Збараж площею 0,6275 га. кадастровий номер 

6122410100:02:002:0665; площею 0,4072 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:0964 

по вул. Родини Білинських,2; площею  0,0359 га. кадастровий номер 

6122410100:02:005:0949 по вул. Шевченка,4 м. Збаража; площею 0,7925 га .  

6122480400:05:003:0212  по вул. Заводська,21 м. Збараж 

3 Передати  Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради в постійне 

користування земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти, площею 0,15 га. кадастровий номер 6122410100:02:005:0599   по вул. 

Морозенка,18А м. Збараж, площею 0, 45 га.  кадастровий номер 6122480400:05:003:0199    

по вул. Д. Вишнівецького,2 м. Збараж;  площею 0,3494 га кадастровий номер 

6122410100:02:003:0963   по вул.  Шевченка,1 м. Збараж площею 0,6275 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0665; площею 0,4072 га. кадастровий номер 

6122410100:02:003:0964 по вул. Родини Білинських,2; площею  0,0359 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:005:0949 по вул. Шевченка,4 м. Збаража; площею 0,7925 га .  

6122480400:05:003:0212  по вул. Заводська,21 м. Збараж 

4. Здійснити державну реєстрацію права на земельні ділянки. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань   регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони 

природного середовища.   

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

  
  

 

  Збаразький міський голова                                          Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИ 

 


