
  
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
VII СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

ПРОТОКОЛ № 3

23 грудня  2015 року                                                                        м.Збараж

Місце проведення: зал засідань міської ради.                                                        
Обрано: 26 депутатів.                            
Зареєстровано: 21 (двадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.:

1. Багрій Петро Федорович
2. Богайчук Ігор Григорович
3. Богатюк Оксана Миколаївна
4. Данилевич Ігор Миколайович
5. Домбик Валерій Станіславович
6. Драган Вадим Леонідович
7. Забурський Володимир Євгенович
8. Кухарська Ірина Романівна
9. Лучанко Зеновій Романович
10. Мандзюк Наталія Михайлівна
11.Мельничук Василь Володимирович

12. Напованець Петро Михайлович
13. Напованець Роман Павлович
14. Пилипчук Любомир Іванович
15. Полікровська Тетяна Степанівна
16. Полікровський Іван Степанович
17. Рудан Андрій Миколайович
18. Саричев Олександр Ігорович
19. Світлична Світлана Георгіївна
20. Суконнік Валерій Іванович
21. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:
1. Антоляк Роман Семенович
2. Грабовський Віктор Васильович    
3. Комендат Максим Володимирович

4. Мартиненко Олександр Валерійович
5. Прокоп Володимир Романович

     додаток №1 до протоколу (додається)

Другу сесію відкрив міський голова Збаража Полікровський Р.С. 
Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні три члени 
лічильної комісії: Богайчук І.Г., Мельничук В.В., Домбик В.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2015 року №986 “Про міський
бюджет на 2015 рік”; 
2. Про міський бюджет на 2016 рік;
3. Про зміни до штатного розпису;
4. Про виплату матеріальної допомоги міському голові та його заступникам;
5. Про преміювання керівників;
6. Про затвердження Положення про реєстрацію договорів найму жилого приміщення, що
належать громадянам на праві приватної власності;
7. Про Положення про трудовий архів Збаразької міської ради;
8. Про звернення до Збаразької районної ради;



9. Про землі ОСГ;
10. Про розгляд заяв громадян міста;
11. Звіт виконавчого комітету Збаразької міської ради за 2015 рік;
12. Про розгляд заяви Солодовник О.П.;
13. Про списання основних засобів МКП “Збараж”;

В ході обговорення питання міський голова Полікровський Р.С.  запропонував внести у
порядок денний питання Про Програму співпраці Збаразької міської ради та управління
Державної  казначейської  служби  в  Україні  у  Збаразькому  районі.  Рада  підтримала
пропозицію  міського  голови  Полікровського  Р.С.  щодо  включення  у  порядок  денний
питання Про  Програму  співпраці  Збаразької  міської  ради  та  управління  Державної
казначейської служби в Україні у Збаразькому районі. 
ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;
ВИРІШИЛИ:  доповнити  порядок  денний  розглядом  питання Про  Програму співпраці
Збаразької  міської  ради  та  управління  Державної  казначейської  служби  в  Україні  у
Збаразькому районі.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)
ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2015 року №986 “Про
міський бюджет на 2015 рік” — начальника фінансово-господарського відділу Опалюк
М.Я., котра відповідно до ст. 14 Бюджетного Кодексу України,  п.23 частини першої ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” запропонувала  внести зміни до
дохідної частини бюджету міста на 2015 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)
ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/1 (додається).

СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2016 рік — начальника фінансово-господарського
відділу Опалюк М.Я., котра відповідно до ст. 64,69,72,73,74 Бюджетного Кодексу України,
п.  23  частини  першої  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
запропонувала проект міського бюджету на 2016 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)
ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/2 (додається).

СЛУХАЛИ:  Про зміни до штатного розпису — начальника фінансово-господарського
відділу  Опалюк  М.Я.,  котра  відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
09.12.2015 р. No1013 «Про упорядкування   структури   заробітної   плати,   особливості
проведення   індексації   та внесення   змін   до   деяких   нормативно-правових   актів»,
врахувавши   пропозиції  депутатської комісії  з питань бюджету та соціального захисту
населення,   керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
запропонувала проект змін до штатного розпису міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2; 

Прийнято рішення №VII/2/3 (додається).



СЛУХАЛИ:  Про  виплату  матеріальної  допомоги  міському  голові  та  його
заступникам —  начальника  фінансово-господарського  відділу  Опалюк  М.Я.,  котра
відповідно до Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268
„Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів
виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів”,  Постанови  №984  від
19.07.2006р. „Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури судів та інших органів”, Постанови Кабінету Міністрів України №700
від  12.05.2007р.  „Про  внесення  змін  до  Постанови  КМУ  від  09.03.2006р.  „268”, 
керуючись  Законом  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  запропонувала
проект  рішення  “Про  виплату  матеріальної  допомоги  міському  голові  та  його
заступникам”.  В  ході  обговорення  міський  голова  Полікровський  Р.С.,  секретар  ради
Напованець Р.П. та депутати Збаразької міської ради: Полікровський І.С. та Полікровська
Т.С., надали письмові заяви, в яких зазначили, що для уникнення можливого конфлікту
інтересів участі в голосуванні приймати не будуть.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

 Прийнято рішення №VII/2/4 (додається).

СЛУХАЛИ:  Про  преміювання  керівників  —  начальника  фінансово-господарського
відділу Опалюк М.Я., котра  відповідно до відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України  від  09.03.2006р.  №268  „Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці
працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших
органів”,  Постанови  №984  від  19.07.2006р.  „Деякі  питання  оплати  праці  працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури судів та інших органів”, Постанови
Кабінету Міністрів України №700 від 12.05.2007р. „Про внесення змін до Постанови КМУ
від 09.03.2006р. „268”,  врахувавши пропозиції депутатської комісії з питань бюджету та
соціального захисту населення, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування
в  Україні”  запропонувала  преміювати  грошовою  премією  за  рахунок  економії  фонду
заробітної  плати по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування”  міського голову
Полікровського Р.С.  та заступника міського голови-начальника фінансово-господарського
відділу Опалюк М.Я в  розмірі  посадового  окладу.  В  ході  обговорення  міський  голова
Полікровський  Р.С.  та  депутати  Збаразької  міської  ради:  Полікровський  І.С.  та
Полікровська Т.С., надали письмові заяви, в яких зазначили, що для уникнення можливого
конфлікту інтересів участі в голосуванні приймати не будуть.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення VII/2/5 (додається).

Оголошено перерву на 30 хв.
Засідання покинули депутат Домбик В.С. та Напованець П.М.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про реєстрацію договорів найму жилого
приміщення, що належать громадянам на праві приватної власності — начальника
юридичного відділу міськвиконкому Присяжнюк О.А.,  котрий  керуючись ст.  40 Закону
України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  статті  158  Житлового  кодексу
Української РСР, з метою упорядкування реєстрації та зберігання договорів найму жилих
приміщень,  що  належать  громадянам  на  праві  приватної  власності   міська  рад
запропонував затвердити Положення про реєстрацію договорів найму жилого приміщення,
що належать громадянам на праві приватної власності.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/6 (додається).



СЛУХАЛИ:  Про  Положення  про  трудовий  архів  Збаразької  міської  ради —  —
начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюк  О.А.,  котрий  керуючись
пп.10 п.а частини першої ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
пп.1 п.9 розділу І, п.2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про  Національний  архівний  фонд  та  архівні  установи»,  відповідно  до  Наказу
Державного комітету архівів України від 20.05.2004 № 58 «Про затвердження примірного
положення про Трудовий архів» запропонував Затвердити Положення про трудовий архів
Збаразької міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/7 (додається).

СЛУХАЛИ:  Про  звернення  до  Збаразької  районної  ради —  секретаря  міської  ради
Напованця Р.П., котрий керуючись ст. 60,26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” запропонував звернутись до Збаразької районної ради з пропозицією передачі в
комунальну власність Збаразької міської ради  об'єктів, що мають важливе значення  для
забезпечення  комунально-побутових  і  соціально-культурних  потреб   територіальної
громади м.Збаража

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1; 

Прийнято рішення №VII/2/8 (додається)

СЛУХАЛИ: Про землі ОСГ — начальника відділу містобудування та земельних відносин
Мартиненко  О.М.,  котра  керуючись  Генеральним  планом  міста  м.Збараж,  Земельним
кодексом  України,   ст.26     Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
запропонувала проект рішення “Про землі ОСГ”. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/9 (додається).

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян міста — начальника відділу містобудування та
земельних  відносин  Мартиненко  О.М.  По  кожному  із  заявлених  питань  зауважень  та
доповнень не було.
ВИРІШИЛИ: Передати у  власність гр.  Забурській  Любов Йосипівні  земельну ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:003:0999  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та  громадської  забудови  по  вул.  С.Стрільців, 53,  яка  знаходяться  в  межах  населеного
пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/10 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Кіс  Руслані  Василівні земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:003:0993  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. В. Стуса, 53, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/11 (додається)



ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Бабію  Володимиру  Ніканоровичу  земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:003:0983 площею 0.1000 га. для будівництва та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. В. Стуса, 8, яка знаходяться в межах населеного пункту м.
Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/12 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати у власність гр. Хрипливій Тетяні Михайлівні земельну ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:005:0117  площею  0.0800  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та  громадської  забудови  по  вул.  Козубських,  11,  яка  знаходяться  в  межах  населеного
пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/13 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Шафранюк  Любов  Володимирівні  земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:002:0342 площею 0.0827 га. для будівництва та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Оболоня, 19, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/14 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Залеській  Марії  Олексіївній  земельну ділянку
кадастровий  номер  6122480400:05:001:0262  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. І. Франка, 67, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/15 (додається)

ВИРІШИЛА: Передати у власність гр. Полонській Олександрі Юріївні земельну ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:004:0790  площею  0.0941  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Паркова, 5, яка знаходяться в межах населеного пункту м.
Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/16 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Боднару  Василю  Івановичу  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:005:0185  площею  0.0574  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Сосюри, 13, яка знаходяться в межах населеного пункту м.
Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 



Прийнято рішення №VII/2/17 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Тиньо  Галині  Михайлівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:004:0794  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та  громадської  забудови  по  вул.  Садова, 14 та  земельну  ділянку  кадастровий  номер
6122410100:02:004:0795  площею  0.0781  га.  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель сільськогосподарського призначення (рілля)  по вул.  Садова,  яка
знаходяться в межах населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/18 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Заєць  Оксані  Іванівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0343  площею  0.0480  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Міцкевича, 3, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/19 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Цембровському  Ігорю  Григоровичу  земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:002:0344 площею 0.1000 га. для будівництва та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської  забудови по вул. Грушевського, 32,  яка знаходяться в межах населеного
пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/20 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Гуменюк  Ірині  Ярославівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:003:0975  площею  0.0469  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Стуса, 40, яка знаходяться в межах населеного пункту м.
Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/21 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Фецович  Марії  Михайлівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:005:0955  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Набережна, 24, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/22 (додається)

ВИРІШИЛИ: Передати у спільну сумісну власність гр. Качоровській Оксані Василівні та
гр.  Хруник  Ігорю  Васильовичу  земельну  ділянку  кадастровий  номер
6122480400:05:001:0265 площею 0.0974 га. для будівництва та обслуговування  житлового



будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової та громадської забудови по
вул. І. Франка, 63, яка знаходяться в межах населеного пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/23 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Ковальчук  Оксані  Петрівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:004:0803  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської  забудови по вул. У. Голоднюка,  13,  яка знаходяться в межах населеного
пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/24 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Борак  Ганні  Василівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:004:0800  площею  0.0601  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Корольова, 8, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/25 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Іщук  Ірині  Андріївні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:003:0984  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. В. Стуса, 68, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/26 (додається)

ВИРІШИЛИ: Передати  у  власність  гр.  Фещук  Вірі  Мечиславівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:005:0184  площею  0.0892  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Волинська, 12, яка знаходяться в межах населеного пункту
м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/27 (додається)

ВИРІШИЛИ: Передати  у  власність  гр.  Шафранському  Володимиру  Григоровичу
земельну  ділянку  кадастровий  номер  6122410100:02:004:0802  площею  0.1000  га.  для
будівництва та обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із
земель житлової  та  громадської  забудови по вул.  І.  Сірка,  13,  яка знаходяться в межах
населеного пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/28 (додається)



ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Петрику  Володимиру  Михайловичу  земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:004:0799 площею 0.0934 га. для будівництва та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та  громадської  забудови  по  вул.  Сагайдачного, 7,  яка  знаходяться  в  межах  населеного
пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/29 (додається)

ВИРІШИЛИ: Передати  у  власність  гр.  Терлецькій  Наталії  Олегівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0346  площею  0.0661  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Пушкіна, 2, яка знаходяться в межах населеного пункту м.
Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/30 (додається)

ВИРІШИЛИ: Передати у власність гр. Кондрацькій Наталії Ярославівні земельну ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0644  площею  0.0821  га.  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Миру,  17, яка знаходяться в межах населеного пункту м.
Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/31 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати у власність ОСББ “Добробуд-10” земельну ділянку кадастровий
номер  6122410100:02:002:0038  площею  0.0692  га.  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової та громадської
забудови по вул. Івасюка, 4, яка знаходяться в межах населеного пункту м. Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/32 (додається)

Депутат Пилипчук Л.І. покинув пленарне засідання.

ВИРІШИЛИ: Надати гр. Демчуку Василю Федосійовичу згоду на передачу у власність
земельної  ділянки  №76  поле  №6  площею  2.5310  га.,  право  на  яку  підтверджено
сертифікатом ТР № 0250792 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/33 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Лагузі  Галині  Степанівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:003:1000  площею  0.0608  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Горбачевського, 10, яка знаходяться в межах населеного
пункту м. Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 



Прийнято рішення №VII/2/34 (додається)

ВИРІШИЛИ:  припинити договір  оренди  землі  від  01.04.2013р.  в  частині  оренди
попереднім  орендарем  та  передати  в  оренду  гр.  Шаблію  Роману  Богдановичу  та  гр.
Кравчук  Світлані  Богданівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:005:0862,  площею  0.0200  га  для  будівництва  та  обслуговування
індивідуального гаража №6, який перейшов їм у власність по спадку, землі житлової та
громадської забудови, в межах населеного пункту м. Збаража по вул. Черняховського. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/35 (додається)

ВИРІШИЛИ:   Передати  у  власність  гр.  Матвійчуку  Віктору  Ярославовичу  земельну
ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0153,  площею  0.0885  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення
(рілля) по вул. І. Прашка, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/36 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати у  власність  гр.  гр.  Мамчур  Тамарі  Афанасіївні,  гр.  Ніронович
Кароліні Ігорівні та гр. Мамчур Андрію Ігоровичу земельну ділянку кадастровий номер
6122410100:02:003:1003 площею 0.1000 га. для будівництва та обслуговування  житлового
будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової та громадської забудови по
вул. Грушевського, 101 та земельну ділянку кадастровий номер 6122410100:02:003:1004
площею  0.0377  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського  призначення  (рілля)  по  вул.  Грушевського,  яка  знаходяться  в
межах населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/37 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Когут  Ганні  Василівні  земельну  ділянку
кадастровий  номер  6122410100:02:003:1008  площею  0.0634  га.  для  будівництва  та
обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, із земель житлової
та громадської забудови по вул. Куліша, 23, яка знаходяться в межах населеного пункту м.
Збаража.  

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/38 (додається)

ВИРІШИЛИ: Дати дозвіл гр. Юрчинській Людмилі Борисівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості),  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.1000  га.  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  із
земель житлової та громадської забудови по вул. У. Голоднюка, 2, яка знаходяться в межах
населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/39 (додається)



ВИРІШИЛИ:  Дати дозвіл гр. Бутрину Зіновію Мирославовичу на розроблення проекту
відведення земельної ділянки для передачі у власність площею 0.0870 га. для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та
громадської  забудови  (в  т.  ч.  0,06  з  земель  наданих  громадянам  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку та 0,0270 з земель запасу громадського призначення)
по вул. Набережна, 35, яка знаходяться в межах населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/40 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Дати  дозвіл  Збаразькій  районній  організації  українського  товариства
мисливців  та  рибалок  на   складання  проекту землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки  для    будівництва  і  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови,
адміністративного будинку, землі  житлової громадської забудови, для передачі в оренду,
орієнтовною  площею  0.0137  га.  із  земель  запасу,   громадської  забудови   в  межах
населеного пункту по вул. Незалежності, 21, м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/41 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Дати  дозвіл  гр.  Филипів  Ірині  Володимирівні  на  складання  проекту
землеустрою щодо складання проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки
для  передачі  в  оренду,  площею  0.0196  га.  для  будівництва  і  обслуговування  будівель
торгівлі,  приміщень цокольного поверху в житловий будинок № 1 по вул. Незалежності, із
земель  житлової  та  громадської  забудови  (  двох-  більше  поверхової  забудови),  запасу
міської ради, яка знаходяться в межах населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/42 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Дати  дозвіл    Пилипів  Василю  Ярлославовичу  на  складання  проекту
землеустрою,  щодо зміни цільового призначення земельної  ділянки кадастровий номер
6122410100:02:003:0231  з  цільового  використання   роздрібна  торгівля  та  комерційні
послуги,   загальною площею 0.1466 га. по вул. Грушевського, 145, на цільове призначення
для будівництва  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств переробної , машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості,
транспорту,зв'язку, енергетики.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/43 (додається)

Секретар міської ради Напованець Р.П. задля можливого уникнення конфлікту інтересів
зачитав заяву, що участі у голосуванні по наступному питання брати не буде. 

ВИРІШИЛИ:  Передати  в  оренду  Напованцю  Михайлу  Павловичу  та  Шкулі  Маряні
Ростиславівні  земельну  ділянку  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0950  з  земель
промисловості,  запасу міської ради площею 0.3086 га.  для  розміщення та експлуатації
основних;  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств  переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, обслуговування майстерні літери “Л” та котельні
літери “К” по вул. Д. Галицького, 95, м. Збаража  терміном на 25 років.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/44 (додається)



ВИРІШИЛИ: Поновити   Герасу Богдану Романовичу, з моменту закінчення терміну дії,
договір  оренди  земельної  ділянки,  кадастровий  номер  6122410100:02:002:0254,
зареєстрований 22.11.2005р. за № 040564800677 терміном на 10 років загальною площею
0.0690  га.  землі  промисловості,  транспорту,  зв'язку  енергетики,  оборони  та  іншого
призначення, по вул. Грушевського, 145, у зв'язку з закінченням строку дії.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/45 (додається)

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки площею 0.1250 га. на дві земельні ділянки площею 0.0500 га. кадастровий номер
6122410100:02:005:0957 та площею 0.0750 га. кадастровий номер 6122410100:02:005:0956
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  розміщення  станції  технічного
обслуговування  автомобілів,  землі   житлової   та  громадської  забудови  по   вул.  Д.
Галицького,  56Б,  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту м.  Збаража  на  території
Збаразької міської ради Лесюк Олегу Дмитровичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/46 (додається)

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки площею 0.1417 га.  кадастровий номер 6122410100:02:003:0833 на  дві  земельні
ділянки:  площею 0.0300 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:0979 та площею 0.1117
га.  кадастровий номер 6122410100:02:003:0980 для будівництва і обслуговування інших
будівель громадської забудови,  землі  житлової громадської забудови вул. Грушевського,
145, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської
ради Чепілю Володимиру Теодоровичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/47 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Надати  Блату Володимиру Семеновичу згоду на поділ земельної ділянки
площею 0.2766 га., що перебуває в оренді відповідно до договору оренди землі, державна
реєстрація  якого  проведена  10.02.2005  р.  за  №  040564800011  для  будівництва  та
експлуатації  основних,підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств
переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості,  обслуговування  будівлі  прохідної,
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, яка знаходиться в межах населеного
пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/48 (додається)

ИВРІШИЛИ:  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Я. Мудрого, 1
м.  Збаража,  загальною  площею  0.0565  га.  на  цільове  призначення  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/49 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Встановити довгостроковий земельний сервітут ( розміщення водонапірної
вежі та до'їзд до неї) на частину земельної ділянки площею 0,0069 га. по вул. Заводська,



65,  яка  перебуває  в  оренді  Заєць  Г.Г.,  Яремчук  Ю.  В.  кадастровий  номер
6122410100:02:001:0489.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/50 (додається)

ВИРІШИЛИ:  Дозволити  розроблення  детального  плану  території  земельної  ділянки
площею 0,0291 га., яка знаходиться за адресою  вул. Грушевського м. Збаража та перебуває
у власності Пушинської Марії Михайлівни  відповідно до державних будівельних та інших
норм, стандартів і правил, генерального плану м.Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/51 (додається)

ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Збаража, що підлягають приватизації шляхом продажу у 2016 р. а саме:
будинок по м-ну  І. Франка, 38.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/52 (додається)

СЛУХАЛИ:  Про звіт виконавчого комітету міської ради —  міського голову Збаража
Полікровського Р.С., котрий зачитав звіт по роботі виконавчого комітету Збаразької міської
ради. Звіт взяли до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/53  (додається).

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  звернення  Солодовник  О.П. —  міського  голову  Збаража
Полікровського Р.С., котрий керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в  Україні”  запропонував  підтримати  звернення  Солодовник О.П.  про  виділення
матеріальної допомоги.  

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/54  (додається).

СЛУХАЛИ:  Про  списання  основних  засобів  МКП  “Збараж” —  начальника  МКП
“Збараж”  Богайчука  І.Г.,  котрий  керуючись  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні” запропонував проект “Про списання основних засобів МКП
“Збараж”.  

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VII/2/55 (додається).

СЛУХАЛИ: Про Програму співпраці Збаразької міської ради та управління Державної
казначейської  служби  в  Україні  у  Збаразькому  районі —  начальника  фінансово-
господарського відділу Опалюк М.Я., котра керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування  в  Україні”  запропонувала  проект  “Про  Програму  співпраці  Збаразької
міської  ради  та  управління  Державної  казначейської  служби  в  Україні  у  Збаразькому
районі”.  

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2; 



Прийнято рішення №VII/2/56 (додається).

Сесія закрита.

Голова засідання
міський голова Збаража                                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар сесії
секретар ради                                                                   Р.П. НАПОВАНЕЦЬ


