
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

С Ь О М О Г О  С К Л И К А Н Н Я
Д Р У Г А  С Е С І Я

   РІШЕННЯ
 

№ VII/2/48 від 23 грудня 2015 року

     
Про  надання  згоди   Блату  В.  С.  на
поділ орендованої земельної ділянки по
вул. Залізнична, 22А м. Збаража

Розглянувши заяву   Блата В. С. (вх. № Б-254/2.7 від 04.06.2015 р.), про надання згоди на
поділ орендованої земельної ділянки по вул. Залізнична, 22 А з метою відчуження частини
будівель, пропозиції постійної депутатської комісії питань земельних відносин, архітектури,
будівництва ( протокол №1 від 16.12.2015 р.) керуючись до 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”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА: 

1. Надати  Блату Володимиру Семеновичу згоду на поділ земельної ділянки площею 0.2766
га., що перебуває в оренді відповідно до договору оренди землі, державна реєстрація якого
проведена  10.02.2005  р.  за  №  040564800011  для  будівництва  та  експлуатації
основних,підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств  переробної  ,
машинобудівної  та  іншої  промисловості,  обслуговування  будівлі  прохідної,  землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, яка знаходиться в межах населеного пункту
м. Збаража.
2.  Надати   Блат Володимиру Семеновичу дозвіл  на складання технічної документації щодо
поділу земельної ділянки площею 0.2766 га. по вул. Залізнична,22 А для   будівництва та
експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної ,
машинобудівної  та  іншої  промисловості,  обслуговування  будівлі  прохідної,землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, яка знаходиться в межах населеного пункту
м. Збаража на дві земельних ділянок: 1-ша площею 0.0500 га., 2-га - 0.2266 га.
3.  ФОП Блат В. С. звернутись до юридичної особи, що володіє необхідними технічним і
технологічним  забезпеченням  та  у  складі  якої  працює  не  менше  двох  сертифікованих
інженерів – землевпорядників або до фізичної особи – підприємця, що володіє необхідними
технічним  і  технологічним  забезпеченням  та   є  сертифікованим  інженером  –
землевпорядником, для розроблення технічної документації із землеустрою щодо розподілу
земельної   ділянки та подати до Збаразької міської ради для розгляду та затвердження  у
встановленому законом порядку. 
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
регулювання земельних відносин та охорони природи.



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

Міський голова Збаража                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
 

Присяжнюк 
Мартиненко
Напованець
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