
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
 Т Р И Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ
 

№ VII/13/12                                                                                         від 23 грудня 2016 року

Про  дозвіл  на  виготовлення  технічної  
документації  із  землеустрою  щодо 
встановлення  (відновлення)  меж 
земельної  ділянки  в  натурі  (на  
місцевості) гр. Левандовській Г. Я.

Розглянувши заяву гр.  Левандовської  Г. Я.  (вх. №Л-816/2.7 від  30.11.2016 р.),  про дозвіл на 
складання технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки, яка знаходиться в 
межах населеного пункту м. Збаража, перебувала у користуванні до 2004 року, у відповідності 
до земельно-облікових  документів  та кадастрових  книг,  даних  районного  бюро  технічної 
інвентаризації, генерального плану Збаразької міської ради,   врахувавши пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури, будівництва (протокол №19 від 
20.12.2016р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 118, 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. Дати дозвіл гр. Левандовській Галині Ярославівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі у власність орієнтовною площею 0.0569 га. для ведення особистого селянського 
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (рілля)  по  вул.  І.  Франка,  яка 
знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради. 
2. Рекомендувати гр. Левандовській Г. Я.:
2.1.  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 земельної ділянки 
в натурі (на місцевості).   
2.2  Розроблену технічну документацію 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 виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
земельних відносин, архітектури, будівництва.
4. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства.
 Головуючий  сесії
 Секретар Збаразької  міської ради                                      Р. П. НАПОВАНЕЦЬ
Присяжнюк
Мартиненко
Мандзюк
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