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

V I I  С К Л И К А Н Н Я
 Д ВАД Ц Я ТА  С Е С І Я

 РІШЕННЯ
 

№ VII/20/28                                                                                від 17 листопада 2017 року

Про  надання  дозволу  ТзОВ  “Радивилівський
асфальтобетонний  завод”  на  складання
проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Д.  Галицького,  93
м. Збаража

Розглянувши  заяву  ТзОВ  “Радивилівський  асфальтобетонний  завод”  (вх.  №05-1142/2.6  від
13.11.2017  р.),  про  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, пропозиції  постійної депутатської комісії  з питань земельних відносин, архітектури,
будівництва (протокол № 30 від 13.11.2017р.), керуючись Законом України  “Про землеустрій”,
ст.  12,  116,  120,  Земельного  Кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
 

1.  Дати  дозвіл  ТзОВ  “Радивилівський  асфальтобетонний  завод”  на  складання  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 0.6724 га. із земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, земель запасу, для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, для передачі в оренду терміном на 25 років по вул. Д.
Галицького, 93 в межах населеного пункту м. Збаража.   

2. Контроль за виконанням 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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