
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
С Ь О М А  С Е С І Я

РІШЕННЯ
 

№ VII/7/38                                                                            від 27 квітня 2016 року

 Про внесення змін в рішення сесії міської
ради  №  VІІ/2/48  від  23.12.2015  р.  “  Про
надання  дозволу  на  поділ  орендованої
земельної  ділянки  по  вул.  Залізнична,22А
м. Збаража”  

Розглянувши заяву гр.  Блата  В.  С. (вх.  № Б-129/2.7 від 15.03.2016 р.),  про внесення  змін в
рішення, пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури,
будівництва  (протокол № 7 від 01.04.2016р.),  відповідно до ст.  12,  79-1,116,123 Земельного
Кодексу  України,  Закону  України  “Про  землеустрій”,  Закону  України  “Про  державний
земельний  кадастр”,  ст.  26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення сесії міської ради № VІІ/2/48 від 23.12.2015 р. “ Про надання  згоди
Блату В. С.  на поділ орендованої земельної ділянки по вул. Залізнична,22А м. Збаража”, а  саме
п. 2 викласти в такій редакції :   “ Надати Блату Володимиру Семеновичу дозвіл на складання
технічної  документації  щодо  поділу  земельної  ділянки  площею  0,2766  га.по  вул.
Залізнична,22А 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 земельні ділянки: 1-ша площею 0,0051 га., 2-га-
0,2715 га.”
2. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства.

   Міський голова Збаража             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Присяжнюк
Мартиненко 
Напованець


	ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
	ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	РІШЕННЯ


	Розглянувши заяву гр. Блата В. С. (вх. № Б-129/2.7 від 15.03.2016 р.), про внесення змін в рішення, пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури, будівництва (протокол № 7 від 01.04.2016р.), відповідно до ст. 12, 79-1,116,123 Земельного Кодексу України, Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про державний земельний кадастр”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

