ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від ________________ 20 ___ року

м. Тернопіль

№ _________________

Про передачу в комунальну власність
земельної ділянки, розташованої
за адресою: вул. Камінна, 20, с. Біла,
Чортківський район
Розглянувши клопотання Чортківської міської ради від 17.01.2022
№ 01-17-68 стосовно передачі земельної ділянки державної власності у
комунальну власність, враховуючи протокол засідання комісії з попереднього
розгляду документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
надання дозволу на її виготовлення, матеріалів погодження місця розташування
об’єктів, встановлення ставок орендної плати та питань купівлі-продажу
земельних ділянок державної власності від 28 січня 2022 року № 01/22 та
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного
земельного кадастру, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна
від 20.01.2022 № 295545887, керуючись статтями 17, 84, 117, 125, 126, 141
Земельного кодексу України, законами України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності”, „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень”, „Про місцеві державні адміністрації”:
1. Передати у комунальну власність Чортківської міської територіальної
громади Чортківського району Тернопільської області земельну ділянку
площею 3,1000 га з кадастровим номером 6125581000:01:005:2000 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка
розташована за адресою: вул. Камінна, 20, с. Біла, Чортківський район,
Тернопільська область.
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2. Доручити заступникові голови обласної державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків:
1) після прийняття органом місцевого самоврядування відповідного
рішення у встановленому законодавством порядку підписати акт прийманняпередачі земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;
2) забезпечити контроль за виконанням розпорядження.
Голова адміністрації

Володимир Важинський
Світлана Беспоповцева
Сергій Калиняк
Марія Перейма
Христина Петровська
Наталія Партика
Ольга Хвас

Володимир ТРУШ

