
ЗБ А РА ЗЬ КА  МІС Ь КА  Р А ДА
Т Е Р НОПІЛЬ С Ь КОЇ  ОБ ЛА СТ 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/13/13                                                                                     від 23 грудня 2016 року

Про  згоду  на  виготовлення  технічної  
документації  із  землеустрою  щодо 
встановлення  (відновлення)  меж 
земельної  ділянки  в  натурі  (на  
місцевості) МП “АМО-ЗІЛ”

Розглянувши заяву засновника  МП “АМО-ЗІЛ” Новоселецького  Л.  А.  (вх.  №05-1240/2.6 від 
19.12.2016 р.) про згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою, державний акт 
на право постійного користування  землею, пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних  відносин,  архітектури,  будівництва  (протокол  №19  від  20.12.2016р.),  керуючись 
Земельним Кодексом України, Законом України “Про землеустрій,  ст. 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  сесія міської ради

ВИРІШИЛА: 
 

1. Дати згоду МП “АМО-ЗІЛ” на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у них 
в постійному користуванні,  орієнтовною площею 0,3386 га. для обслуговування  приміщень, 
землі промисловості по вул. Грушевського, 145А, яка знаходяться в межах населеного пункту 
м. Збаража на території Збаразької міської ради з метою передачі в оренду терміном на 25 років.

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. 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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