
 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

  РІШЕННЯ 
 

№ VIIІ/14/                                                                                    від                 2022 року 

Про дозвіл на розроблення технічних 

документацій щодо об'єднання 

земельних ділянок 
 

   Розглянувши заяву Грабовської Л. Д. ( вх. № 291 від 21 січня 2022 р.) про надання дозволу на 

об'єднання орендованих земельних ділянок по вул. С. Стрільців, врахувавши пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового 

комплексу та охорони природного середовища (протокол № від 2022 р.), керуючись   с. 12,79-1  

Земельним Кодексом України, ст. 19,20,22,25,56   Закону України “Про землеустрій” ст. ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,, сесія міської ради 
 

                                                        ВИРІШИЛА: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Надати Грабовській Людмилі Дем'янівні згоду на об'єднання земельних ділянок площею 

0,0098 га., кадастровий номер 6122410100:02:003:0673 та площею 0.0096 га. кадастровий номер 

6122410100:02:005:0025 що перебуває в оренді відповідно до договору оренди землі  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  які знаходиться в межах населеного пункту по 

вул. С. Стрільців,2В м. Збаража в одну. 

2.  Надати Грабовській Людмилі Дем'янівні  дозвіл  на складання технічної документації щодо 

об'єднання земельних ділянок  площею 0,0098 га., кадастровий номер 6122410100:02:003:0673 та 

площею 0.0096 га. кадастровий номер 6122410100:02:005:0025 що перебуває в оренді відповідно 

до договору оренди землі  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  які знаходиться 

в межах населеного пункту по вул. С. Стрільців,2В    

3. Грабовській Л. Д. звернутись до юридичної особи, що володіє необхідними технічним і 

технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів – 

землевпорядників або до фізичної особи – підприємця, що володіє необхідними технічним і 

технологічним забезпеченням та  є сертифікованим інженером – землевпорядником, для 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо розподілу земельної   ділянки та подати 

до Збаразької міської ради для розгляду та затвердження  у встановленому законом порядку. 

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

регулювання земельних відносин та охорони природи. 

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

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 


