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

В И К О Н АВ Ч И Й  К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

Від 25.03.2014 року  №51 

 Про  закріплення   територій
за  підприємствами,  організаціями  та
установами  для  проведення  заходів  по
благоустрою.

Заслухавши інформацію в.  о.  міського голови  Пелех О.  З.  щодо необхідності   уточнення
закріплених  територій міста між землекористувачами для наведення в місті благоустрою та з метою
забезпечення організації комплексу заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану вулиць,
шляхів  та  благоустрою  міста  в  цілому   врахувавши  пропозиції    членів  виконавчого  комітету,
керуючись  Правилами  благоустрою  території,  забезпечення  чистоти  і  порядку  в  м.Збаражі
затвердженими рішенням сесії Збаразької міської ради №166 від 12.12.2006р.,  ст.30 Закону України
“ Про місцеве самоврядування в Україні “, Законом України “Про благоустрій населених пунктів” ,
виконавчий комітет 

ВИРІШИВ:

1.Закріпити  за  установами,підприємствами,  організаціями,  навчальними  закладами  та
іншими  підприємницькими  структурами   міста  ділянки   вулиць,  парків,  скверів,  дитячих
майданчиків,  природних  джерел,  річки,  озера,  прибережних  зон  та  інших  об'єктів  благоустрою
м.Збаража для виконання робіт із благоустрою  та підтримання їх в належного санітарному стані
( додаток №1)

2.Зобов’язати  керівників  установ,  підприємств,  організацій,  навчальних  закладів,
підприємницьких структур міста підтримувати належний санітарний стан на закріплених ділянках,
систематично організовувати проведення санітарних днів  по їх благоустрою.

2.1.   Додатково  повідомити    керівників  установ,  підприємств,  організацій,  навчальних
закладів,     підприємницьких структур міста, що за неналежне утримання закріпленої території їх
буде притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Санітарним днем у місті визначити кожний четвер тижня.

Виконувач обов'язків
міського голови Збаража                                                                      О. З. ПЕЛЕХ



Додаток №1
до рішення № 51

від 25.03.2014 року

Закріплення підприємств, організацій, навчальних закладів та
підприємницьких структур міста за територіями вулиць, скверів, дитячих

майданчиків, автобусних зупинок

№ Хто відповідає Назва об’єкту

1. Цукровий завод

вул. Грушевського від кільця в’їздного знаку на завод
до залізничного переїзду ліва сторона, м-н Кармелюка,
вул.  Д.  Вишнівецького  від  адмінкорпусу  до  кільця
в’їздного знаку на завод.

2. Кафе-бар “Зимовий сад” територія навколо “Зимового саду”

3.
АЗС ТФ Торговий дім 
“Контініум - Галичина”

територія АЗС, прилегла частина вул. М. Грушевського
(обидві сторони)

4.
Автобусна станція 
 

територія  автостанції  вул.  М.  Грушевського  в  межах
автостанції,  територія  приміської  автостанції  біля
танку.

5. Підприємець Богайчук В.Г.
територія пункту шиномонтажу і прилегла частина вул.
Грушевського, територія виділена під нове будівництво
по вул. С. Стрільців.

6. Телевяк  Н. Я.
власна та прилегла територія  по вул. Грушевського та
вул. Кн. Ольги.

7. Філія “Збаразький автодор”

права сторона вул. М. Грушевського від в’їздного знаку
“Збараж”  до  повороту  на  цегельний  завод,  територія
підприємства,  автобусної  зупинки,  проїздові  частини
вул.  М.  Грушевського,  В.Чорновола,  Залізничної,
М.Коцюбинського (обслуговування, ремонт), територія
дьогтебази по вул. Залізничній і під’їзд до неї

8. Райагробуд

вул.  Грушевського  від  філії  “Збаразький  автодор”  до
залізничного  переїзду,  права  сторона,  територія
лісопосадки  біля  гуртожитку. Закріплена  територія,  в
т. ч.  біля  гуртожитку  та  житлового  будинку  по  вул.
Заводській, 13.

9. Підприємець Дмитришин Л. Д
територія  біля  кіоску  частина  вул.  Грушевського
напроти кіоску.

10. Спиртбаза, Казьо В.
вул.  Заводська від перехрестя  з  вул.  Грушевського до
території бази, частина вул. Зеленої

11. Тарний комбінат
територія  підприємства  та  прилегла  територія  вул.
Заводська.до залізної колії

12.
ПАТ 
“Тернопільнафтопродукти”

територія  підприємства  та  прилегла  територія  вул.
Заводська.до залізної колії

13.
Заєць Г. Г, Яремчук Ю. В., 
Геворигян М. Г. 
Грабовська І. Л., Габрик В. І.

орендована територія та прилегла територія до залізної
колії.по вул. Заводській

14. Залізнична станція

вул. Залізнична, територія станції, прилеглі території до
власних будівель, захисна смуга колії яка проходить в
межах міста, лісозахисні полоси по вул. Заводській та
Грушевського

15. МП “Старт” Дунай А.І. прилеглі частини вулиць Коцюбинського і  Залізничної
16. Підприємці Корнатий В. В. та територія  підприємства та  прилегла  територія  по вул.



Заремба Л. С. Залізничній.

17. ПП Адамович М. Я. 
територія ковбасного цеху та прилегла частина вулиці
Залізничної

18. ПП Адамович П. М.
територія  пилорами  та  прилегла  частина  вулиці
Залізничної

19.
ПП Братівник Н. Л.
Кульпа Г. А., Гевко В., 
Байдак В., Дудрак А.

власна та прилегла територія по вул. Залізничній, 16

20. База цукротресту територія бази і прилегла частина вул. Залізничної

21. ПП Блат В. С. 
територія  пункту  прийому  металобрухту  і  прилегла
частина вул. Залізнична.

22. Вугільний склад
проїзд до території складу і стара територія вугільного
складу

23. РЕМ прилегла територія вул. І.Франка і вул. Залізничній

24. КХП
вул.  Грушевського  від  залізничного  переїзду  до  кафе
“Асторія” , прилегла територія по вул. Залізничній. 

25.
ПП Кутень Б. Рестор. “ Київська
Русь”

Територія  ресторану  та   прилегла  територія  до
середини  проїжджої  частини  вулиці  по  вул.
Грушевського

26.

 МП “Джерело”,  ,   Коротча,П. 
П.  Крупський Ю. П., Пилипів 
В. Я., Осіпук А. М., Лілам 
ЛТД”, Сердюк І. м., Герас Б. 
Р.Сирзавод, Привроцький В. М.,
Колтонюк А. В.

 територія  вул.  Грушевського,145  (вся  територія
колишнього   ВАТ Агропромтехніки) яка є власністю та
знаходиться  в  користуванні  та  прилеглі  території   до
неї.

27. Райпостач вул. Грушевського,145 власна та прилегла територія

28.
Підприємці Грабовська Л. Д., 
Габрик В., Пилипів Я.

територія магазину “3х1”, територія прилегла до нього
по вул. Грушевського до середини проїжджої частини.

29. Бондаренко Н. А.
 орендована та прилегла територяі по периметру по вул.
Грушевського.

30.
МП “ Червона Калина”               
МП “ Фортуна”

орендована та прилегла територяі по периметру по вул.
Грушевського. До середини проїжджої частини.

31. АЗС “Авіас плюс”
площа перехрестя з вул. Грушевського і заїзд до АЗС,
територія АЗС по вул. В. Чорновола, прилегла частина
вул. В. Чорновола, територія в’їздного знаку та могили

32. Автоцентр ЗІЛ
під”їздна  дорога  до  підприємства  і  територія  біля
приміщень торгового ряду по вул. Січових Стрільців

33. АТП-16140
вул. Грушевського від магазину “Збараж” до будинку №
115. прилегла територія по периметру.

34. ПМП “Рекорд”

власні  та  прилеглі  території  навколо  магазинів  вул.
Грушевського,68а прилегла частина вул.Коцюбинського
вул  вул.  Родини  Білинських,  вул.  Д.  Вишнівецького,
вул. Павленка.

35. гр. Дідух І. П. власна та прилегла територія ресторану “ Діамант”

36. гр. Драган В. 
орендована  та  прилегла  територія  по  вул.  І.  Івасюка,
Залізнична

37. Підприємець Ломага В.М.
територія  столярного  цеху,  заїзд  від  вул.
Коцюбинського і схил до будинку вул. Коцюбинського,
1, прилегла територія до магазину по вул. С. Стрільців.

38.
ЖБК “Фіалка”. Голова ЖБК – 

Мочальський Б. В.
прибудинкова  територія  і  прилегла  частина  вулиці
Коцюбинського.

39. Тернопіль  Ветаптека
власна  та  прилегла  територія,  частина  вул.
Коцюбинського напроти власної території



40. Підприємець Розтягаєва О.Р.
територія  магазинів  “Каштан”,  “Збараж”,  прилеглі
території  вул.  Кн.  Острозького і  вул.  М.Грушевського
до середини проїжджої частини

41. ТОВ “ ТернопільнафтаЛТД
територія  яка  перебуває  в  оренді  та  прилегла  до  неї
територія до середини  проїжджої частини

42. Підприємець Милян Л.Г.
територія  магазину  “Юлія”  і  прилеглі  території  вул.
Грушевського  і  вул.  Чайковського  до  середини
проїжджої частини

43. Підприємець Галета Л.В.
територія прилегла до магазину по вул. Грушевського,
95 до середини проїжджої частини

44.  Адамчук І. М., Грицеляк В. М. орендована та прилегла територіївул. Грушевського  

45. ПП Олексюк Є. Г.

територія  магазину  і  автопавільйону  по  вул.
Грушевського.,  приміщення старої автобусної станції і
прилеглі  території  вул.  Грушевського  і  вул.
Чайковського

46. Підприємець Смакула прилегла частина вул. Генерала Павленка 

47.
  Заєць Г. Г, ТивонюкВ. Б, 
Романюк М. І. Приват банк, 
Габрик В. І

прилегла  територія  до  торгових  павільонів  по
периметру  території,  побілка  бордюрів  прибирання  о
середини проїжджої частини дороги о

48. Підприємець  Сеник А. М.
територія навколо бару “Галич”, прилегла частина вул.
Руданського.

49. Гринчук О. Г власна та прилегла територія по вул. Майбороди

50. пп Бочарова І. В.

 відведена   територія  по  вул.  Грушевського,   та
прилегла  територія  по  вул.  Г. Павленка  до  середини
проїзної частини. Орендована та прилегла територія по
вул. С. Стрільців

51. МП “Зевс”
вул. Грушевського від будинку № 30 до ПМП “Рекорд”
ліва  сторона  і  права  сторона  до  перехрестя  з  вул.
В.Стуса, територія і павільйон автобусної зупинки

52. Збаразький районний суд
власна та прилегла територія вул. Грушевського, вул. Ш
Алейхема,

53. Прокуратура 
власна  та  прилегла  територія  вул.  Кобилянської,  вул.
Шевченка

54. Архітектура прилегла територія по вул. Грушевського

55. Лучко А. В.
прилегла  територія  біля  будинку  по  вул
Грушевського,19

56.
Юстиція, Відділ Статистичної 
Звітності

 закріплена  територія  прилегла  до  будинку  вул.  Ш
Алейхема

57. Підприємець  Макара В. Я.
території  магазинів  по  вул.  Грушевського  і  вул.
Д.Галицького і прилеглі частини вулиць к-н. Ольги

58. Центр зайнятості прилегла територія по вул. Кобилянської.
59. магазин “ Симпатик” прилегла територія по вул. Грушевського.
60. Банк Надра, Адвокати  прилегла територія по вул. Грушевського.
61. Союз українок пам’ятник Клячківському
62. ПП “Бекерай” прилегла територія частина скверу( права сторона)

63. “Деметра” 
прилегла  до власного приміщення   територія  по вул
Незалежності

64. Феськович Н.
прилегла до власного приміщення   територія  по вул
Незалежності

65. ОСББ “ Марія” 
власна  та  прилегла  територія  по  вул
Грушевського,143,та  прилегла  територія
артсвердловин. 

66. ОСББ “ Надія-2” власна та прилегла територія по вул Заводській,35,37



67. ОСББ “ Наша оселя”
власна та прилегла територія по вул Грушевського,64,
Коцюбинського

68. ОСББ “ Господар плюс” власна та прилегла територія по вул Грушевського,141
69. ОСББ “ Дружба-2010” власна та прилегла територія по вул Грушевського,28

70. Підприємець Грабовська Л.Д.
територія біля магазинів “Людмила”, “Шанс” і прилеглі
частини  вулиць  М.  Грушевського,  Ш.Алейхема,  С.
Стрільців, частина парку ім. Бурляя.

71.
Підприємець Чарківський 
Ю.Ю.,  Дудак А. В. Пяла Я. П. 
Ратушна О.В.

територія біля будинку колишньої друкарні та прилегла
територія до середи проїжджої частини.

72. Банк “Аваль” прилеглі частини вулиць Грушевського і Ш.Алейхема

73.
“Приватбанк”,  Пенсійний 
фонду

прилеглі  території  вул.  Ш.Алейхема,  М.Грушевського,
територія біля банку від РІОС до МП “Чародійка”

74. Ощадбанк прилеглі частини вулиць Шевченка і І. Прашка

75.
МП “Чародійка”, Бейович Л. Т. 
Іваськевич І., Заєць Р.

територія навколо будинку перукарні, прилеглі частини
вулиць М. Грушевського і Ш. Алейхема

76. Підприємець Ломага І.М.
територія  прилегла  до  магазину,  частина  майдану
І.Франка, частина вул. Ш.Алейхема

77. РайСТ

території всіх торгових точок,  , майдан І.Франка, вул.
Ш.  Алейхема  напроти  закладів  торгівлі;    територія
ковбаснього  цеху  і  прилегла  територія  вул.  Д.
Галицького

78. Підприємець Бистриківська Г.Є.
власна територія та прилеглі частини вул. Ш.Алейхема і
майдану І.Франка.

79. Підприємець Гавіловський В.Я.
територія біля торгових точок по вул. Заводській, 1, вул.
Б. Хмельницького, 2,   

80.
Підприємець  Андрушкевич 
А. З.

територія навколо кафе-бару “Візит” по вул. Чехова, 2.

81.
Бригідер І.
Підприємець  Осипенко Н.О.

Територія  біля  магазину  на  м-ні  І.Франка,  34,  38,
частина скверу.

82. ПП Саричев І. В.
Територія біля власного приміщення на м-ні І. Франка,
40, частина  скверу.

83. Підприємець Ваврик О.
територія,  прилегла до бару “Віра”,  м-н І.  Франка,  34
частина скверу

84. Червоний Хрест
будинок  “Червоного  Хреста”,  територія  прилегла  до
будинку, частина скверу

85.  Кооператив “На майдані”
закріплена та  пилегла територія по м-ну І Франка вул.
Ш Алейхема.А

86. Підприємець Хомишак М. Т.
територія  вул.  Незалежності,  2  ,  прилегла  до  офісу,
частина  скверу,  власна  та  прилегла  територія  ву.  Д
Галицького, Петлюри

87. Теплосітки
території  котелень  вул.  Чорновола  і  вул.
Коцюбинського,   

88. Музична школа прилегла територія вул. Незалежності і Чехова

89. Підприємець Хамрик О. М.
територія прилегла до магазину “Дитячий світ” по вул.
Незалежності,  2а,  сквер  з  боку  кінотеатру  і
громадського туалету,

90. гр. Галиш А. І.
орендована та прилегла територія навколо громадського
туалету по вул. Чехова

91. Район кіномереж
 закріплена   таприлегла територія по вул. Чехова  від
Успенської церкви до вул. Незалежності

92. Духовна семінарія власна територія, прилеглі території по вул. Чехова 
93. ПКП “Захід”  закріплена  та  прилеглі  території  вул.  Чехова  від



Успенської церкви до лазні

94. Підприємець Кучер О.Є.
територія  біля  колишньої  міської  лазні  з  боку вулиць
Чехова і С. Стрільців.

95.
АЗС ТФ Торговий дім 
“Контініум - Галичина”

територія АЗС і прилегла частина вулиці С. Стрільців.

96.

Підприємці торгового ряду: 
Шумайко І.В., Войтків Р.І., Фік 
Г., Дутка М.І., Бабій Д.Б., 
Пилипчук Л.І., Гавран М.І., 
Соколик, АМО-ЗІЛ

прилегла територія вул. Січових Стрільців

97.
Підприємці Скоць В.В., 
Врубель Б.З., майстерня по 
ремонту холодильників 

територія  біля будинку по вул. Січових Стрільців,  4 і
під”їздна дорога від вулиці Січових Стрільців

98. Міський ринок “Оболоня”

територія ринку, прилегла територія вул. Лугова, вул. С.
Стрільців де проводиться базар.

99. Підприємець Пелих Л.А.
територія  біля  кафе-бару  “Піцерія”  і  магазину
“Вікторія”,  прилегла територія  по вул. Незалежності  і
вул. В.Великого.

100.
Підприємець Новосельська 
О. Я.

прилегла  частина  вул.  Незалежності  і  територія
магазину, Незалежності,23

101. Підприємець Шумайко І.В.
прилегла  частина  вул.  Незалежності  і  територія
магазину

102. УТМР
набережна  міського  ставу,  міський  став  і  територія
адмінбудинку по вул. Незалежності

103.
Управління фінансів РДА, 
управління праці і соцзахисту 
РДА

територія навколо адмінбудинку, прилеглі території вул.
Незалежності  і  П.Мирного,  джерело,  водоохоронна
зона річки Гнізна

104.
Міська рада, ТЦСО 
(милосердя)

територія  біля  адмінбудинку  від  площі
Б.Хмельницького до вул. 22 Січня ліва сторона

105.
Національний заповідник 
“Замки Тернопілля”

Парк ім. Б. Хмельницького, вул. Незалежності прилегла
до монастиря Бернардинів,  вул. Б.  Хмельницького від
міської  ради  до  адмінбудинку  заповідника,  територія
заповідника. Набережна ставу

106. РВ УМВС навколо власної території до меморіального комплексу

107. Відділ культури
території навколо РБК, прилеглі території вул.22 Січня і
вул. Б.Хмельницького

108. Підприємець Совик Т.М.

територія  по  вул.  Б. Хмельницького,  2,  прилегла  до
магазину територія і павільйон автобусної зупинки біля
танку, частина парку ім. Бурляя, територія біля аптеки
(район АТП).

109. Підприємець Бейович М.Т.
території  фотоательє  вул.  Б.  Хмельницького,  2а,  вул.
Грушевського, 1 та прилеглі території.

110. Підприємець Бермиш О.С.
територія,  прилегла  до  торгових  закладів  по  вул.
Грушевського, Січ.Стрільців, Л.Українки, В. Великого,
10. берег річки .

111. Підприємець Гулик В. П. 
територія вул. Л. Українки, прилегла до торгової точки
магазин “Браво”.

112. “Збаражгаз”
вул. Л.Українки від автостанції до власної території ліва
і права сторона

113. ПП Крисовата І. Є. вул. Л.Українки від “Збаражгаз” до будинку № 18
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