
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
СЬОМА  СЕС ІЯ

№ V I I / 7 / 1 від 27 квітня 2016 року

Про звернення до Тернопільської обласної 
ради, Тернопільської обласної державної
адміністрації, Міністерства культури 
України

 
Розглянувши та обговоривши пропозиції міського голови Полікровського Р.С.,

керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  звернення  депутатів  Збаразької  міської  ради  до  Тернопільської

обласної ради, Тернопільської обласної державної адміністрації,  Міністерства

культури України щодо передання у власність територіальній громаді Збаража

нежитлового приміщення будівлі “Енергокорпусу” виробничої бази монастиря

Бернадинів площею 820.5 м2. по вул. Незалежності, 8 м. Збаража. 

2.  Доручити  секретарю  Збаразької  міської  ради  відповідно  оформити  та

надіслати звернення депутатів Збаразької міської ради. 

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець

Присяжнюк 
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Звернення депутатів Збаразької
міської ради

З  коштів  Фонду  регіонального  розвитку  на  будівництво  очисних  споруд  у
Збаражі  було  спрямовано  14  з  половиною  мільйонів  гривень.  З  бюджету
місцевого було спрямовано півтора мільйона гривень. Загальна вартість проекту
– 16 мільйонів 800 тисяч гривень. 

Проте, самі очисні споруди, знаходяться у будівлі “Енергокорпусу” виробничої
бази монастиря Бернадинів площею 820.5 м2.  по вул.  Незалежності,  8,  котра
перебуває на балансі Державного заповідника “Замки Тернопілля”. Дана будівля
не має жодної культурної чи історичної пам'ятки, проте громада Збаража тепер
зобов'язана орендувати її за 20 тис. грн.   в місяць, що для місцевого бюджету є
значним навантаженням,  а  також при формуванні  тарифів на водовідведення
міська  рада  вимушена  буде  закладати  оренду  даного  приміщення,  що  буде
значним навантаженням для громадян міста. 

Враховуючи  все  вищеописане  просимо  Вас  посприяти  у  переданні
“Енергокорпусу” виробничої бази монастиря Бернадинів площею 820.5 м2. по
вул. Незалежності, 8 у власність територіальної громади Збаража. 

Звернення прийняте на пленарному засіданні
сьомої  сесії  Збаразької  міської  ради  сьомого
скликання 27 квітня 2016 року

Міський голова Збаража Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ


