
 

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/8/36                                                                                             від 10.06.2016 року

Про  надання  дозволу  гр.  Малахову  С.  В.  на
складання  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.
Грушевського, 145 м. Збаража

Розглянувши  заяву  гр.  Малахова  С.  В.  (вх.  №М-388/2.7  від  07.06.2016  р.),  про  дозвіл  на
складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  витяг  про  реєстрацію
права власності на нерухоме майно від 03.10.2007р., пропозиції постійної депутатської комісії з
питань  земельних  відносин,  архітектури,  будівництва  (протокол  №11   від  09.06.2016р.),
керуючись ст. ст. 35, 56 Закону України  “Про землеустрій”, ст. 12, 116, 120, 124  Земельного
Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сесія міської
ради

ВИРІШИЛА:
 

1.  Дати  дозвіл  гр.  Малахову Сергію Віталійовичу  на  складання  проекту землеустрою щодо
відведення   земельної  ділянки,   для  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови,
обслуговування  придбаного  у  власність  адміністративного  будинку,   для  передачі  в  оренду
терміном на 25 років  по   із земель запасу громадського призначення в межах міста Збаража
вул. Грушевського, 145 м. Збаража.  

2.  Розроблену  проект  із  землеустрою  після  внесення  відомостей  про  земельну  ділянку  до
Державного  земельного  кадастру  подати  до  Збаразької  міської  ради  для  розгляду  та
затвердження  у встановленому законом порядку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин, архітектури, будівництва.
   
  
   Міський голова Збаража             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Присяжнюк 
Мартиненко 
Напованець
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