
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

 РІШЕННЯ

№ VII/8/25                                                                                      від 10.06.2016 року

Про передачу земельної ділянки у
власність  гр. Шилінгу В. А.

Розглянувши  заяву  гр.  Шилінга  В.  А. (вх.  №Ш-387/2.7  від  07.06.2016 р.),  технічну
документацію  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості), витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, у відповідності до
земельно-облікових документів та кадастрових книг, генерального плану забудови Збаразької
міської  ради,  даних  РБТІ,  пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з  питань  земельних
відносин, архітектури, будівництва (протокол №  від 2016р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 81, 118,
120,  121,  125,  126  Земельного  Кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій, ст. 21 Закону України “Про
державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень” сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0095  га.  для  будівництва  та
обслуговування індивідуального гаража № 4А по вул. Грушевського із земель житлової та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської
ради гр. Шилінгу Володимиру Анатолійовичу. 
2.  Передати  у  власність  гр.  Шилінгу  Володимиру  Анатолійовичу  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0355,  площею  0.0095  га.  для  будівництва  та
обслуговування індивідуального гаража № 4А по вул. Грушевського із земель житлової та
громадської забудови, в межах населеного пункту м. Збаража.
3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавству порядку.
4. Гр. Шилінгу В. А.  виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог
ст. 91 Земельного кодексу України.
5. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни
у земельно – облікові документи.
6. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства.

    Міський голова Збаража              Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Присяжнюк 
Мартиненко 
Напованець
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