
 
 
 

З БА 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 І  С К Л И К А Н Н Я  

 Ш О С ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
 

  

 №VIII/6/59                                                                                                            від 05.03.2021 року 

Про дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки релігійній громаді “Парафія 

Святого Дмитрія Солунського” по вул. 

Центральна, 10А с. Новики 
 

Розглянувши клопотання керівника Борис В. В. (вх. № 05-2502/2.6 від 17.02.20 р.), копію 

державної реєстрації релігійної громади, статут релігійної громади, свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно, а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол № 7 від 23.02.2021 р.), керуючись ст. 35, 50 Законом України  “Про 

землеустрій”, відповідно до ст. 12, 92, 123  Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Дати дозвіл релігійній громаді “Парафія Святого Дмитрія Солунського” с. Новики, 

Тернопільської області Тернопільсько-Бучацької єпархії Української православної церкви 

Київського Патріархату на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування із земель запасу, житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту, для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, 

обслуговування церкви з надвірними будівлями, площею 0.2952 га.  по  вул. Центральна, 10А с. 

Новики Тернопільської області. 
 

2. Рекомендувати релігійній громаді замовити розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в організації, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання 

землевпорядних робіт дотримуючись чинного законодавства та після розроблення подати на сесії 

міської ради для затвердження. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища.   

 

4. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

 Збаразький міський голова                          Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
  

 

 

 


