
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/8/33                                                                                      від 10.06. 2016 року

Про  затвердження проекту
землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  релігійній  громаді
“Парафії  Покрову  Пресвятої
Богородиці”  по  вул.  Заводська,  13
м. Збаража 

Розглянувши  заяву  релігійної  громади  “Парафія  Покрову  Пресвятої  Богородиці”  міста
Збараж,  Тернопільської  області  Тернопільсько-Бучацької  єпархії  Української  Православної
церкви Київського патріархату(вх. №05-505/2.6 від 07.06.2016 р.), проект землеустрою щодо
відведення земельної  ділянки в  постійне користування,  пропозиції  постійної  депутатської
комісії  з  питань  земельних  відносин,  архітектури,  будівництва  (протокол  №  11  від
09.06.2016р.)  керуючись  ст.  12,  19,  20,  92,    Земельного  Кодексу  України,  ст.  26  Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні” сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  постійне
користування релігійній  громаді  “Парафія  Покрову  Пресвятої  Богородиці”  міста  Збараж,
Тернопільської  області  Тернопільсько-Бучацької  єпархії  Української  Православної  церкви
Київського патріархату для  будівництва та обслуговування будівель громадських релігійних
організацій,  будівлі  Свято-Покровської  церкви  з  надвірними  будівлями  та  спорудами,
площею 0.5974 га. з земель громадського призначення, запасу міської ради по вул. Заводська,
13,   м. Збаража.
2.  Передати  в  постійне  користування  релігійній  громаді  “Парафія  Покрову  Пресвятої
Богородиці”  міста  Збараж,  Тернопільської  області  Тернопільсько-Бучацької  єпархії
Української  Православної  церкви  Київського  патріархату  земельну  ділянку  кадастровий
номер  6122410100:02:001:0498,   для  будівництва  та  обслуговування  будівель  громадських
релігійних  організацій,  будівлі  Свято-Покровської  церкви  з  надвірними  будівлями  та
спорудами, площею 0.5974 га. з земель громадського призначення, запасу міської ради по вул.
Заводська, 13,   м. Збаража.
3.  Здійснити державну реєстрацію речових прав на земельні  ділянки,  на праві  постійного
користування у відповідності до чинного законодавства.
4. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни
у земельно – облікові документи.
5. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства.
Міський голова Збаража              Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
Мартиненко
Присяжнюк
Напованець
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