
ЗБАРАЗЬ КА  МІС Ь КА  РАДА
ТЕ Р НО ПІЛЬСЬ КОЇ  ОБЛАСТ І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Д Е В ' Я Т Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/19/ 10                                                                                       від 22 вересня 2017 року

Про  дозвіл  на  складання  проекту  із
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  

Розглянувши  клопотання голови Тернопільської обласної ради В. В. Овчарука
(вх.  №  05-779/2.6  від  09.08.2017 р.),  статут  комунальної  установи
Тернопільської  обласної  ради  “База  спеціального  медичного  постачання,
довідку  ЄДРПОУ, виписку  з  Єдиного  держаного  реєстру  юридичних  осіб,
свідоцтва про право власності на нерухоме майно, розрахунок потреби площі,
протокол  постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,  архітектури,
будівництва №27 від 05.09.2017 р., керуючись ст. 35, 50 Закону України “Про
землеустрій”, ст. 12, 42 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Дати  дозвіл  комунальній  установі  Тернопільської  обласної  ради  “База
спеціального  медичного  постачання”  на  складання  проекту  із  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки із земель запасу міської ради,  громадської
забудови, для обслуговування будівель закладів охорони здоров'я  та соціальної
допомоги,  орієнтовною  площею  1,9917  га.  по  вул.  Павлова,  10  в  межах
населеного пункту  м. Збаража.
2.  Контроль за  виконання даного рішення покласти на  постійну депутатську
комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва.
3.  Виконання  даного  рішення  можливе  лише  з  дотриманням  норм  чинного
законодавства.

    Міський голова Збаража              Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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