
СПИСОК ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ 
НА СЕСІЮ 18.10.2016 р.

1. Передати у  власність  гр.  Адамовичу Тарасу Івановичу земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:002:0362 площею 0.0707 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови по вул.
Пігорєва 1, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.
2. Передати  у  власність  гр.  Коцюрубі  Стефанії  Томківні  земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:004:0838 площею 0.1000 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  та  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  по
вул. У. Голоднюка 22, яка знаходиться в межах населеного пункту м.
Збаража.
3.  Передати  у  власність  гр.  Хруник  Тетяні  Григорівні земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:005:0974 площею 0.0828 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  та  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  по
вул. С. Крушельницької 7, яка знаходиться в межах населеного пункту
м. Збаража.
4.  Передати  у  власність  гр.  Демчук  Оксані  Ярославівні земельну
ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0672, площею 0.0108 га.
для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Р. Білинських, яка
знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.
5.  Передати  у  власність  гр.  Лучанко  Тетяні  Євгенівні земельну
ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0673, площею 0.0098 га.
для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Р. Білинських, яка
знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.
6.  Дати  дозвіл  гр.  Логацькому  Юрію  Іовичу на  виготовлення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  для  передачі  у  власність  орієнтовною
площею 0.1200 га. в тому числі:
-  0.1000  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови
по вул. Полуботка, 60 ; 
-0.0200 га. для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського  призначення  (рілля)  по  вул.  Полуботка,  які

знаходяться  в  межах  населеного  пункту  м.  Збаража  на  території
Збаразької міської ради. 
7.  Дати  дозвіл  гр.  Пилипчук  Галині  Іванівні на  виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  для
передачі у власність орієнтовною площею 0.0078 га. для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража № 8 по вул. Б. Хмельницького
м.  Збаража,  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах
населеного пункту м. Збаража.
8.  Поновити  Тивонюку Віталію Богдановичу терміном на 10 років
договір  оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення укладений 25.09.2006 р.,  зареєстрованого 29.09.2006р. за
№ 040664801933, для обслуговування торгового кіоску, заклади торгівлі
землі    громадської  забудови  по   вул.  Грушевського,  66  у  зв'язку  з
закінченням строку дії.    
2.  Зобов'язати Тивонюка  Віталія  Богдановича  укласти  з  Збаразькою
міською  радою  додаткову  угоду  до  договору  оренди  укладеного
29.09.2006 р.
9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Тису  Любомиру Володимировичу для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
площею 0.0347 га. в межах населеного пункту м. Збаража  по вул. Д.
Галицького, 107.
2. Передати гр. Тису Любомиру Володимировичу у власність земельну
ділянку кадастровий номер 6122410100:02:005:0581 загальною площею
0.0347  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель  та  споруд з  земель  громадської  забудови,  які
перебувають  в  запасі  Збаразької  міської  ради  в  межах  населеного
пункту м. Збаража по вул. Д. Галицького, 107.
10. Передати Журенко Галині Богданівні, Журенко Олесі Василівні
в оренду земельну ділянку кадастровий номер 6122410100:02:005:0969,
площею 0,0164 га. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
землі  житлової  та  громадської  забудови,  по  майдану  І.  Франка,  8А,
терміном на 25 років.
11. 1. У зв'язку з відчуженням, продажем нежитлової будівлі,  а саме:
будинку прохідної  № 3 по вул. Залізнична, 22а,   припинити договір
оренди землі від 01.02.2005 р. укладеного з ФОП Блатом Володимиром
Семеновичем  на  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:002:0671  площею  0.2766  га.  для   промислового



використання,  яка розташована в межах населеного пункту  м. Збаража
по вул. Залізнична, 22а .
2.  Передати  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “АДП
Вапнярський Елеватор” в оренду земельну ділянку кадастровий номер
6122410100:02:002:0671,  площею  0,2766  га.  для  розміщення  та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості,
будинку прохідної  № 3 по вул. Залізнична, 22, терміном на 49 років.
12. 1.  У зв'язку з  відчуженням,  продажем нерухомого майна,  а  саме:
складських  будівель  та  споруд  по  вул.  Залізнична,  20,   припинити
договір оренди землі від 23.03.2004 р.  укладеного  з ТОВ “Комплекс
Агромарс”  на  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:002:0363  площею  2,48  га.  для   будівництва  та
обслуговування будівель торгівлі,  яка розташована в межах населеного
пункту  м. Збаража по вул. Залізнична, 20 .
2.  Передати  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “АДП
Вапнярський Елеватор” в оренду земельну ділянку кадастровий номер
6122410100:02:002:0363,  площею  2,48  га.  для  будівництва  та
обслуговування будівель торгівлі, складських будівель та споруд, землі
житлової та громадської забудови, по вул. Залізнична, 20, терміном на
49 років.
13.  Дати дозвіл  ФОП Габрику Василю Івановичу на виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),
орієнтовною  площею  0,0097  га.  для  комерційного  використання

(обслуговування об'єкту торгівлі) по вул. С. Стрільців, 1А для передачі
в  оренду терміном на  25  років,  яка знаходяться  в  межах населеного
пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
14. Дати  згоду  Збаразькому  тарному  комбінату на  виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  яка
перебуває  у  них  в  постійному  користуванні,  орієнтовною  площею
3,8115  га.  для  обслуговування  виробничих  приміщень,  землі
промисловості  по  вул.  Заводська,  53,  яка  знаходяться  в  межах
населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
15. Дати  дозвіл  Тернопільській  обласній  спілці  споживчих
товариств на  складання  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0312
га.  для  обслуговування  будинку  прохідної  під  літерою  “А”,  землі
промисловості  по  вул.  Залізнична,  14,  яка  знаходиться  в  межах
населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
16. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 523 від 27.07.1999 р. “
Про передачу  земельної ділянки у приватну власність Марисюку М. Г
” а саме в пункті 1 замінити  слово з “підсобного” на “селянське“, пункт
2  викласти  в  наступній  редакції  :  “Здійснити  державну  реєстрацію
права на земельну ділянку.


