
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII  СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ

ПРОТОКОЛ №11

14 вересня 2016  року      м.Збараж

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

Зареєстровано: 21 (двадцять один) депутат та міський голова Полікровський Р.С.

1. Антоляк Роман Семенович 12. Мандзюк Наталія Михайлівна

2. Багрій Петро Федорович 13. Мельничук Василь Володимирович

3. Богайчук Ігор Григорович 14. Напованець Роман Павлович

4. Богатюк Оксана Миколаївна 15. Полікровська Тетяна Степанівна

5. Грабовський Віктор Васильович 16. Полікровський Іван Степанович

6. Данилевич Ігор Миколайович 17. Рудан Андрій Миколайович

7. Домбик Валерій Станіславович 18. Саричев Олександр Ігорович

8. Драган Вадим Леонідович 19. Світлична Світлана Георгіївна

9. Забурський Володимир Євгенович 20. Суконнік Валерій Іванович

10. Комендат Максим Володимирович 21. Юзьвак Богдан Євгенович

11. Лучанко Зеновій Романович

Відсутні:         

1. Кухарська Ірина Романівна 4. Пилипчук Любомир Іванович

2. Мартиненко Олександр Валерійович 5. Прокоп Володимир Романович

3. Напованець Петро Михайлович

    Додаток №1 до протоколу (додається)

Десяту 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 внесення змін до рішення VII/2/2 від 23.12.2015р. “Про міський бюджет

на 2016 рік”

2.  Про внесення змін у рішення Збаразької міської ради №VII/9/3 від 18.07.16

року

3. Про надання матеріальної допомоги

4. Про надання дозволу щодо списання, передачі багатоквартирних будинків

5. Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

6. Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення виконавця послуг

з вивезення побутових відходів на території м. Збараж

7.  Про  затвердження  нової  редакції  Статуту  комунального  підприємства

Збаразької міської ради “Збаражпроект”

8.  Про  внесення  змін  в  Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються

Збаразькою міською радою

9. Розгляд заяв громадян міста

10. Про мораторій на тарифи на водопостачання та водовідведення

10. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Депутат Рудан   А.М.  запропонував включити у  порядок  денний депутатське

звернення щодо мораторію на тарифи на водопостачання та водовідведення.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  VII/2/2  від  23.12.2015р.  “Про

міський  бюджет  на  2016  рік”  —  начальника  фінансово-господарського

відділу  Опалюк  М.Я., котра зачитала проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/10/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:   Про внесення змін у рішення Збаразької міської ради №VII/9/3

від  18.07.16 року —  начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк

М.Я., котра зачитала проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  матеріальної  допомоги —  начальника  фінансово-

господарського  відділу  Опалюк  М.Я., котра зачитала проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  щодо  списання,  передачі

багатоквартирних будинків  — секретаря Збаразької міської ради Напованця

Р.П., котрий зачитав проект рішення.     

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ: Про  конкурсний  відбір  суб’єктів  оціночної  діяльності —

секретаря  Збаразької  міської  ради  Напованця  Р.П.,  котрий  зачитав  проект

рішення. Депутат Домбик В.С. запропонував вилучили слово “персональний” із

проекту рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Умов  проведення  конкурсу  з  визначення

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Збараж —

секретаря  Збаразької  міської  ради  Напованця  Р.П.,  котрий  зачитав  проект

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  нової  редакції  Статуту  комунального

підприємства  Збаразької  міської  ради  “Збаражпроект” —  секретаря

Збаразької міської ради Напованця Р.П., котрий зачитав проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  в  Перелік  адміністративних  послуг,  які

надаються Збаразькою міською радою —  секретаря Збаразької  міської ради

Напованця Р.П., котрий зачитав проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



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

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  заяв  громадян  міста  —  начальника  відділу

містобудування та земельних відносин Мартиненко О.М.

Депутат Збаразької  міської  ради  Мельничук  В.В.  заявив  про  можливий

конфлікт інтересів та оголосив, що не братиму участі у розгляді наступного

питання.   

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.1000 га.  по вул.  Довга,  18 та  передати у власність гр.  Мельничук

Марії  Ярославівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:004:0839, площею 0.1000 га. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.0770 га. по вул. І. Франка, 44 та передати у власність  гр. Ступаковій

Богдані  Євгенівній  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:002:0766, площею 0.0770 га.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.1000 га. по вул. М. Садовського, 19 та передати у власність гр. Найку

Миколі  Степановичу  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:004:0840, площею 0.1000 га. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.0623 га. по вул. Лисенка, 6, та передати у спільну сумісну оренду гр.

Шалаю Роману  Васильовичу  та  гр.  Шалай  Олександрі  Михайлівні  земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0568,  площею  0.0623  га.

терміном на 49 років.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/12 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутат  Збаразької  міської  ради  Суконнік  В.І.  заявив  про  можливий

конфлікт інтересів та оголосив, що не братиму участі у розгляді наступного

питання.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.10 га.  по вул.  Травнева,32 та  передати  у власність   гр.  Суконніку

Валерію  Івановичу  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:005:0975, площею 0.10 га. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)



ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/10/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею  0.1000  га.  по  вул.  Лисенка,  48  та  передати  у  власність  гр.  Ленько

Василю  Орестовичу  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:005:0566, площею 0.1000 га. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутатів та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутат  Збаразької  міської  ради  Суконнік  В.І.  заявив  про  можливий

конфлікт інтересів та оголосив, що не братиму участі у розгляді наступного

питання.

ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл гр.  Суконніку Валерію Івановичу на виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.0266 га.

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл Хомі Романні Степанівні на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.0269 га.  по вул. Стуса.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)



ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/16 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  ТОВ  “Комплекс  Агромарс”  на  виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  ,  яка  перебуває  у  них  в  оренді,

площею 2,48 га.  для комерційного використання (обслуговування  складських

будівель) по вул. Залізнична, 20.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  внести  зміни  в  договір  оренди  земельної  ділянки

несільськогосподарського призначення укладений 21.06.2006р.  та зобов'язати

ПП  “МДС  Збаразький  сирзавод”  укласти  з  Збаразькою  міською  радою

додаткову угоду до договору оренди укладеного 21.06.2006 р.

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Совику  Тарасу  Миколайовичу  на  складання

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 0.0032 га. із

земель житлової  та громадської  забудови запасу Збаразької  міської  ради,  для

обслуговування  закладів торгівлі для передачі в оренду терміном на 25 років

повул. Грушевського, 107а.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  припинити договір оренди землі від 01.11.2008 р. укладеного з

гр. Братівник Наталею Луківною  на земельну ділянку площею 0.1641 га. для

промислового використання, обслуговування будівлі контори літери “А”,  яка

розташована в межах населеного пункту  м. Збаража по вул. Залізнична, 16 з

моменту відчуження майна.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/20 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:   припинити    дію  договору  оренди землі   від  10.03.2013  р.

укладеного з ПАТ “Укртелеком” на земельну ділянку по вул. Д. Галицького,105

м. Збаража площею 0,4681 га., право на  яку  зареєстровано 22.01.2014 р. номер

запису 4357331 у зв'язку з відчуженням ними нерухомого майна.

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/21 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  продовжити  (поновити)  з  01.08.2016  р.,  на  тих  самих  умовах

термін дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту (об'єкт

благоустрою площею 9 кв. м.) для розміщення малої архітектурної форми по м-

ну І Франка,10 до 01.08.2017 р. укладеного між Збаразькою міською радою та

Ціленцій Оленою Вікторівною.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/22 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  дати  згоду  ПАТ  “Квантор”  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки площею 9,6 га по вул. Д. Галицького, 56.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/23 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  згоду  ПрАТ  “АТП-16140”  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки площею 3,6657 га. по вул. Грушевського, 109. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/24 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки несільськогосподарського призначення  загальною площею 9.6 га. по

вул. Д. Галицького,56 м. Збаража для продажу її у власність ПАТ “ Квантор”. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/25 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки несільськогосподарського призначення  загальною площею 3,6657га. по

вул.  Грушевського,109  м.  Збаража  для  продажу її  у  власність   ПрАТ “АТП-

16140”.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/26 (додається).



Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею  0.0847  га.  по  вул.  Злуки,2,  та  передати  у  власність  гр.  Шмігель

Мирославу  Ярославовичу    земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:005:0576, площею 0.0847 га.

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/27 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.01 га. по вул. Р. Білинських, 13б та передати у власність  гр. Демчук

Оксані  Ярославівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:002:0359, площею 0.01 га. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/28 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.0097 га. по вул. Р. Білинських та передати у власність  гр. Конечній

Дануті  Йосипівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:002:0675, площею 0.0097 га. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/10/29 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

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

площею 0.0080 га. по вул. Р. Білинських та передати у власність  гр. Гуменюк

Ніні Михайлівні земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0674,

площею 0.0080 га. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова)

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/10/30 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  мораторій  на  тарифи  на  водопостачання  та

водовідведення — міського  голову  Збаража  Полікровського  Р.С.,  депутатів

Збаразької міської ради Домбика В.С., Рудана А.М., Грабовського В.В.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 5; ПРОТИ — 2; УТРИМАЛИСЯ — 12;

Рішення не прийнято.

Список поіменного голосування додається.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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