
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/2/50 від 23 грудня 2015 року

Про  встановлення  земельного
сервітуту  на  частину  земельної
ділянки  по вул. Завлдська,65  

Розглянувши заяву гр. Заєць Г. Г. , гр. Яремчука Ю. В. (вх. № Ко-531/2.7 від 12.10.2015 р.),
пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з  питань   земельних  відносин,  архітектури  ,
будівництва  (  протокол”  1  від   16.12.2015)відповідно  до  ст.  12,  98,  99,100   Земельного
Кодексу України, ст. 25, 30, 55-1 Закону України “Про землеустрій, Закону України “Про
державний  земельний  кадастр”,  ст.  26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА 

1. Встановити довгостроковий земельний сервітут ( розміщення водонапірної вежі та доїзд
до неї) на частину земельної ділянки площею 0,0069 га. по вул. Заводська,65, яка перебуває в
оренді   Заєць Г. Г.,  Яремчук Ю. В. кадастровий номер 6122410100:02:001:0489.                   
2.    Заєць Г. Г. Яремчук Ю. В. 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 встановлення меж частини земельної ділянки площею 0,0069 га. на яку поширюється
право сервітуту (інші земельні сервітути)  розміщення, обслуговування  водонапірної вежі та
доїзд но неї.
2.2 На підставі розробленої   технічної документації із землеустрою  внести дані про право
сервітуту  на  частину  земельної  ділянки  площею  0,0069  га.,  кадастровий  номер
6122410100:02:001:0489    до  Державного  земельного  кадастру   та  здійснити  державу
реєстрацію права  довгострокового сервітуту на частину земельної ділянки площею 0,0069
по вул. Заводська,65.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин, архітектури , будівництва.

Міський голова Збаража                                            Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Мартиненко 
Напованець 
Присяжнюк 
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