
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
В О С Ь М А  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №9

10 червня 2016  року           м.Збараж

Місце проведення: зал засідань міської ради.                                                        
Обрано: 26 депутатів.                            

Зареєстровано: 15 (п'ятнадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.

1. Антоляк Роман Семенович 10. Лучанко Зеновій Романович

2. Багрій Петро Федорович 11. Мельничук Василь Володимирович

3. Богайчук Ігор Григорович 12. Напованець Петро Михайлович

4. Богатюк Оксана Миколаївна 13. Напованець Роман Павлович

5. Домбик Валерій Станіславович 14. Пилипчук Любомир Іванович

6. Данилевич Ігор Миколайович 15. Полікровська Тетяна Степанівна

7. Драган Вадим Леонідович 16. Суконнік Валерій Іванович

8. Забурський Володимир Євгенович 17. Юзьвак Богдан Євгенович

9. Комендат Максим Володимирович 18. Світлична Світлана Георгіївна

Відсутні:         

1. Грабовський Віктор Васильович 5. Полікровський Іван Степанович

2. Кухарська Ірина Романівна 6. Прокоп Володимир Романович

3. Мандзюк Наталія Михайлівна 7. Рудан Андрій Миколайович

4. Мартиненко Олександр Валерійович 8. Саричев Олександр Ігорович

    Додаток №1 до протоколу (додається)

Восьму сесію відкрив міський голова Збаража Полікровський Р.С. 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні

три члени лічильної комісії: Домбик В.С., Богайчук І.Г. та Мельничук В.В.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про присвоєння звання “Почесний громадянин м.Збараж” Королю П.Є.

2. Про схвалення проекту «Спорт для всіх» розвитку місцевого самоврядування

на обласний конкурс.

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І квартал 2016 р.

4.  Про  внесення  змін  до  рішення  №VІІ/2/2  від  23.12.2015  р.  “Про  міський

бюджет на 2016 рік”.

5.  Про  внесення  змін  в  рішення  №1115  від  09  червня  2015  р.  “  Про

встановлення ставок земельного податку за земельні ділянки”.

6. Про внесення змін до штатного розпису міської ради.

7. Про укладання угоди про надання субвенцій

8. Про укладання угоди про надання субвенцій.

9. Про затвердження положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

та нарахування плати за тимчасове її розміщення в м. Збаражі в новій редакції.

10. Про зняття з балансу багатоквартирного будинку

11. Про погодження створення організації роботодавців. 

12. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування

Полікровському Р.С.

13.  Про  звернення  до  Збаразького  відділення  поліції  щодо  незаконного

використання  земель  в  межах  м.  Збаража  Збаразьким  РЕМ  ВАТ

“Тренопільобленерго”.

14. Розгляд заяв громадян міста.

15. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Депутат  Домбик  В.С.  запропонував  включити  у  порядок  денний  два

депутатські запити.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому



ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:   Про депутатський запит депутата Збаразької міської ради

Домбика В.С. — депутата Збаразької міської ради Домбика В.С., котрий довів

до відома депутатів ситуацію із дорожнім знаком “В'їзд заборонено” по вул.

І.Прашка та попросив депутатів підтримати запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 14; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 4;

Прийнято рішення №VII/8/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:   Про депутатський запит депутата Збаразької міської ради

Домбика В.С. — депутата Збаразької міської ради Домбика В.С., котрий довів

до  відома  депутатів  ситуацію  із  дорожнім  покриттям  по  вул.  І.Сірка  та

попросив депутатів підтримати запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 13; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 5;

Рішення не прийнято.

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання “Почесний громадянин м.Збараж” Королю

П.Є. — міського голову Збаража Полікровського Р.С., котрий зачитав рішення

виконавчого  комітету  щодо  пропозиції  присвоїти  звання  “Почесний

громадянин  м.  Збаража”  жителю  м.  Збаража,  майстру  спорту,  заслуженому

тренеру України, президенту ФСК “Чемпіон” Королю Петру Євгенійовичу. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 14; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 4;

Прийнято рішення №VII/8/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ:  Про  схвалення  проекту  розвитку  місцевого  самоврядування

«Спорт для всіх» на обласний конкурс  — секретаря Збаразької міської ради

Напованця  Р.П.,  котрий  доповів  про  обласний  конкурс  програм  місцевого

розвитку  та  запропонував  затвердити  проект  “Спорт  для  всіх”  для  участі  у

конкурсі.   

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І

квартал 2016 року — начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк

М.Я., котра зачитала звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2016 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення №VІІ/2/2 від 23.12.2015 р. “Про

міський  бюджет  на  2016  рік” —  начальника  фінансово-господарського

відділу  Опалюк  М.Я., котра зачитала проект рішення щодо змін до рішення

рішення №VІІ/2/2 від 23.12.2015 р. “Про міський бюджет на 2016 рік”.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення №1115 від 09 червня 2015 р. “Про

встановлення  ставок  земельного  податку  за  земельні  ділянки” —

начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк  М.Я., котра зачитала

проект рішення запропонувавши  п. 1.4 даного рішення викласти в наступній



редакції  :  “  які  перебувають  у  постійному  користуванні  суб'єктів

господарювання  незалежно  від  цільового  призначення  (  крім  державної  та

комунальної форми власності ) у розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки .

( дія даних змін з 01.01.2017 р.). 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  міської  ради —

начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк  М.Я., котра зачитала

проект рішення щодо зміни посадових окладів. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  укладання  угоди  про  надання  субвенцій  — начальника

фінансово-господарського   відділу   Опалюк   М.Я.,  котра   зачитала  проект

рішення про укладання угоди про надання субвенцій Збаразькому районному

бюджету  із  бюджету Збаразької  міської  ради (далі  Угода)  для  фінансування

оплати виконаних робіт по технічному нагляду об`єкту “Реконструкція, заміна

шатрового даху дитячого садка “Сонечко””,  оплати за виготовлення проектно-

кошторисної  документації  “Енергозберігаючі  заходи  дитячого  садочка

“Сонечко”  -  капітальний  ремонт  по  утепленню  фасаду  дитячого  садочка

“Сонечко”,  оплати  за  проведення  експертизи  проектно-кошторисної

документації  “Енергозберігаючі  заходи  дитячого  садочка  “Сонечко”  -

капітальний ремонт по утепленню фасаду дитячого садочка “Сонечко”.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/8 (додається).



Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  укладання  угоди  про  надання  субвенцій  — начальника

фінансово-господарського   відділу   Опалюк   М.Я.,  котра   зачитала  проект

рішення  про  укладання  угоди  про  надання  субвенцій  Тернопільському

обласному бюджету  із бюджету   Збаразької   міської   ради   (далі   Угода)   для

фінансування    міської  “Програми  забезпечення  спецодягом  працівників

“Центру  екстренної  швидкої  медичної  допомоги та  медицини катастроф”  м.

Збаража на 2016 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  положення  про  порядок  розміщення

зовнішньої реклами та нарахування плати за тимчасове її розміщення в м.

Збаражі в новій редакції — начальника юридичного відділу міськвиконкому

Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав  положення  про  порядок  розміщення

зовнішньої  реклами  та  нарахування  плати  за  тимчасове  її  розміщення  в

м.Збаражі.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  зняття  з  балансу  багатоквартирного  будинку  —

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий

зачитав  проект  рішення  щодо  зняття  балансу  багатоквартирний  житловий

будинок  №12 по  вул.  Грушевського  м.  Збараж,  та  передати  його  на  баланс

об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Орхідея-1".

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)



ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про погодження створення організації роботодавців — начальника

юридичного відділу міськвиконкому Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект

рішення  відповідно  до  Закону  Україну  “Про  організації  роботодавців,  їх

об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності”   щодо  створення  та  участь  в

організації роботодавців  міському   комунальному   підприємству   “Збараж”.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/12 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  чергового  рангу  посадової  особи  місцевого

самоврядування Полікровському Р.С.   —  начальника   юридичного       відділу

міськвиконкому   Присяжнюк   О.А.,    котрий  зачитав  проект  рішення  про

присвоєння  з  10.06.2016р.  Полікровському  Роману  Степановичу,  міському

голові   Збаража,  8  ранг посадової  особи місцевого самоврядування в  межах

четвертої  категорії  посад  як  такому,  що  успішно  відпрацював  на  займаній

посаді  2  роки.  Міський  голова  Збаража  Полікровський  Р.С.  та  депутат

Збаразької  міської  ради  Полікровська  Т.С.  заяви  про  можливий  конфлікт

інтересів та про неучасть в обговоренні та голосуванні. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  звернення  до  Збаразького  відділення  поліції  щодо

незаконного  використання земель  в  межах м.  Збаража Збаразьким РЕМ

ВАТ “Тренопільобленерго” —  секретаря  Збаразької  міської  ради  Напованця



Р.П., котрий запропонував звернутися до відділення поліції щодо незаконного

використання  земель  в  межах  м.  Збаража  Збаразьким  РЕМ  ВАТ

“Тренопільобленерго”  за  фактом  самовільного  зайняття  ВАТ

«Тернопільобленерго»  ряду  земельних  ділянок  комунальної  власності  під

електроопорами  ВАТ  «Тернопільобленерго»  на  території  міста  Збаража,  за

ознаками  кримінального  правопорушення  передбаченого  ч.  1  ст.  125

Кримінального кодексу України.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/8/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  заяв  громадян  міста  —  начальника  відділу

містобудування та земельних відносин Мартиненко О.М.  

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Данилевич  Ірині  Петрівні   земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1031,  площею  0.1000  га.  для

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та

споруд із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту

м. Збаража по вул. В. Стуса, 59, яка знаходиться в межах населеного пункту м.

Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Данилевич  Ірині  Петрівні  земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1030,  площею  0.1793  га.  для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського

призначення  (рілля)  по  вул.  В.  Стуса,  яка  знаходиться  в  межах  населеного

пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)



ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/16 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати у власність гр. Домбику Андрію Романовичу земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:004:0833,  площею  0.0361  га.  для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського

призначення (рілля) по вул. Довга, яка знаходиться в межах населеного пункту

м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/8/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Бойко  Олександру  Віталійовичу

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:005:0570, площею 0.0070

га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража по вул. 22 Січня,

9/3 із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту м.

Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Бойко  Олександру  Віталійовичу

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:005:0569, площею 0.0304

га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель  та  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови,  в  межах

населеного пункту м. Збаража по вул. 22 Січня, 9/4, яка знаходиться в межах

населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)



ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Передати у власність гр. Васильчуку Антону Володимировичу

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:003:0991, площею 0.0805

га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель  та  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови,  в  межах

населеного пункту м. Збаража по вул. С. Стрільців, 43, яка знаходиться в межах

населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/8/20 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Кузьмі  Марії  Максимівні  земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1027,  площею  0.0914  га.  для

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та

споруд із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту

м. Збаража по вул. В. Стуса, 33, яка знаходиться в межах населеного пункту м.

Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/21 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Ковальчук Оксані  Петрівні  земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122480400:02:004:0830,  площею  0.1125  га.  для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського

призначення (рілля) по вул. У. Голоднюка, яка знаходиться в межах населеного

пункту м. Збаража.



ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/22 (додається).

Список поіменного голосування 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, в межах населеного пункту

м. Збаража по вул. Набережна, 24, яка знаходиться в межах населеного пункту

м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/23 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати у власність гр. Маліновському Ярославу Семеновичу

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:005:0572, площею 0.0625

га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель  та  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови,  в  межах

населеного пункту м. Збаража по вул. Крушельницької, 2, яка знаходиться в

межах населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/24 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати у власність гр.  Шилінгу Володимиру Анатолійовичу

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0355, площею 0.0095

га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 4А по вул.



Грушевського із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного

пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/25 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Ковальчук  Віталію  Вікторовичу  та  гр.

Протопоповій  І.  В.  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою

щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на

місцевості) орієнтовною площею 0.0038 га. для будівництва та обслуговування

гаража №57.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/26 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутат Мельничук В.В. заявив про можливий конфлікт інтересів та участі в

обговорені та голосуванні у розгляді питання не брав.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл гр. Мельничук Марії  Ярославівні на виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.1040 га. для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського

призначення (рілля) вул. Довга.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/27 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати  дозвіл  гр.  Найку  Миколі  Степановичу  на  виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж



земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.1287 га. для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського

призначення (рілля) вул. Садовського,19.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/28 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  розірвати   договір  оренди  землі  укладеного  01.11.2008  р.

зареєстрованого  від  17.11.2008  р.  за  №  040864803563   в  односторонньому

порядку на земельну ділянку по вул. Павлова, площею 1,28 га.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 3;

Прийнято рішення №VII/8/29 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Дати  згоду   на  передачу  у  власність  земельних  ділянок  для

ведення  індивідуального  садівництва  із  земель  запасу,  угіддя  рілля

сільськогосподарського  призначення,  які  знаходиться  за  межами  населеного

пункту м. Збаража 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/30 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  припинити  договір  оренди  землі  від  03.12.2014р.  в  частині

оренди попереднім орендарем та  передати  в  оренду  ФГ “Віралан”  земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122488200:01:001:0004  площею  0.3798  га.  для

обслуговування будинку пташника №4 по вул. Садова, 1. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/8/31 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  загальною  площею  0.1975  га.  з  них  Українському  державному

підприємству  поштового  зв'язку  “Укрпошта”  -  0.0790  га.  та  Публічному

акціонерному  товариству  “Укртелеком”  -  0.1185  га.  для  обслуговування

адміністративних  будинків  з  виробничими  приміщеннями  з  земель

промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики  та  іншого  призначення,   в

межах населеного пункту  м. Збаража по м-н І. Франка, 10.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/32 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  в  постійне  користування  релігійній  громаді  “Парафія  Покрову

Пресвятої  Богородиці”  для  будівництва  та  обслуговування  будівлі  Свято-

Покровської церкви з надвірними будівлями та спорудами площею 0.5974 га.

кадастровий номер  з земель громадського призначення, запасу міської ради по

вул. Заводська, 13,   м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/33 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  поновити  з  ПП  “МДС  Збаразький  сирзавод”  терміном  на  49

років  договір оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення

укладений 21.06.2006 р., зареєстрованого 22.11.2006р. За № 040664804221, для

промислового   використання,  обслуговування  сирзаводу,  землі  житлової  та



громадської забудови по  вул. Грушевського, 145 у зв'язку з закінченням строку

дії.    

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/34 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл гр. Ткаченко Тетяні Вікторівні на складання проекту

із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  натурі  для  передачі  в

оренду  на  10  років,   орієнтовною  площею  0.0068  га.  для  будівництва  та

обслуговування  господарської будівлі   вул. Грушевського, 11”Б”.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/8/35 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Малахову  Сергію  Віталійовичу  на  складання

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 0.1170 га. із

земель  промисловості  для  обслуговування  придбаного  у  власність

адміністративного  будинку,  який  планується  під  реконструкцію  в

багатоквартирний  житловий будинок  для  передачі  в  оренду  терміном  на  25

років по вул. Грушевського, 145 м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/36 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл ФОП Криху Методію Ярославовичу на складання

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки з земель житлової та

громадської  забудови,  для обслуговування придбаних у власність приміщень



площею  245,75  кв.  м.  в  оренду  терміном  на  49  років  по  вул.  Чехова,  7  м.

Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/37 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки  несільськогосподарського  призначення  кадастровий  номер

6122410100:02:003:0887  загальною площею 0.0096 га. по вул. Грушевського,

93А м. Збаража для продажу її у власність ФОП Олексюк Євгену Григоровичу,

яка перебуває у нього в оренді для обслуговування власного магазину.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/8/38 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  відмовити  в  наданні  дозволу  ОСББ  “  Каштан  -2010”  на

складання  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  площею 0,2647 га по

вул. Грушевського,64 м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/8/39 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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