
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І

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

  РІШЕННЯ

№ VII/37/20                                                                      від   13 лютого 2020 року

Про затвердження детального плану 
території земельної ділянки

      Керуючись  Законом  України  "Про  регулювання  містобудівної  діяльності",  наказом
Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України  від  16  листопада  2011  року  №  290  "Про  затвердження  Порядку  розроблення
містобудівної документації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011
року за № 1468/20206, ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території", ст. 26
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  взявши  до  уваги  пропозиції
постійної депутатської комісії з питань містобудування та земельних відносин, архітектури,
будівництва (протокол №52 від 21.01.2020 р.), міська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити розроблений детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею
1,5  га, для будівництва закладу торгівлі (торгового центру) по вул. Грушевського  м. Збаражі

2. Впродовж десяти днів з моменту прийняття, здійснити опублікування даного рішення в
засобах масової інформації та на офіційному веб сайті міської ради.

3.  Дати  дозвіл  на  складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною  площею1,5  га,  з  земель  сільськогосподарського  призначення  ,  із  запасу
Збаразької міської ради, для  будівництва та обслуговування будівель закладу торгівлі  по вул.
Грушевського в межах населеного пункту м. Збаража.   

4.  Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки замовити в організації, що має
кваліфікаційний  сертифікат  на  виконання  землевпорядних  робіт  дотримуючись  чинного
законодавства. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань земельних
відносин, архітектури, будівництва .

      Міський  голова  Збаража  Р. С. Полікровський
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