
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/2/49 від 23 грудня 2015 року  

 
Про  затвердження  проекту
землеустрою щодо зміни цільового
призначення  земельної  ділянки
по  вул.  Я.  Мудрого,  1  м.  Збаража
гр. Гевко А. Р.

Розглянувши заяву гр. Гевка А. Р.   (вх. №Г- 639/2.7 від 14.12.2015 р.), проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  цільове  призначення  якої  змінюється  із  земель
сільськогосподарського  призначення  на  землі  житлової  та  громадської  забудови,  витяг  з
Державного  земельного  кадастру  про  земельну ділянку,пропозиції  постійної  депутатської
комісії з питань   земельних відносин, архітектури, будівництва (протокол № 1 від 16.12.2015
р.)  керуючись, ст. 12, 20 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА: 
1.  Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства по вул. Я. Мудрого, 1 м. Збаража, загальною
площею 0.0565 га.  на цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0.0565 га. для ведення особистого
селянського господарства по вул. Я. Мудрого, 1, яка перебуває у власності гр. Гевка Андрія
Ростиславовича відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень від 20.03.2015р. Індексний номер 35238687 на  цільове
призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та  споруд,  загальною  площею  0.0565  га.  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0941   та
присвоїти адресу  земельній ділянці вул. Я. Мудрого, 1 “А” м. Збаража.
3. Зобов’язати гр. Гевка Андрія Ростиславовича здійснити реєстрацію земельної ділянки у
встановленому законодавству порядку.
4. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни
у земельно – облікові документи.

Міський голова Збаража                           Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

Присяжнюк 
Мартиненко 
Напованець
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