
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
О Д И Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №12

18 липня 2016  року           м. Збараж

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

Зареєстровано: 18 (п'ятнадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.

1. Багрій Петро Федорович 10. Напованець Петро Михайлович

2. Богайчук Ігор Григорович 11. Напованець Роман Павлович

3. Богатюк Оксана Миколаївна 12. Пилипчук Любомир Іванович

4. Данилевич Ігор Миколайович 13. Полікровська Тетяна Степанівна

5. Драган Вадим Леонідович 14. Полікровський Іван Степанович

6. Комендат Максим Володимирович 15. Рудан Андрій Миколайович

7. Кухарська Ірина Романівна 16. Суконнік Валерій Іванович

8. Мандзюк Наталія Михайлівна 17. Юзьвак Богдан Євгенович

9. Мельничук Василь Володимирович

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 5. Лучанко Зеновій Романович 

2. Грабовський Віктор Васильович 6. Мартиненко Олександр Валерійович

3. Домбик Валерій Станіславович 7. Прокоп Володимир Романович

4. Забурський Володимир Євгенович 8. Саричев Олександр Ігорович

9. Світлична Світлана Георгіївна

    Додаток №1 до протоколу (додається)

Одинадцяту сесію відкрив міський голова Збаража Полікровський Р.С. 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні



двоє членів лічильної комісії: Богайчук І.Г. та Мельничук В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про  присвоєння  ЗОШ  №3  Збаразької  міської  ради  імені  Михальського 

Тараса;

2.  Про  затвердження  угоди  з  Тернопільською обласною радою про  надання 

субвенцій;

3.  Про  затвердження  угоди  зі  Збаразькою  районною  радою  про  надання 

субвенцій;

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року;

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік;

6. Про внесення змін у рішення VII/7/2 Про застосування Закону України “Про 

здійснення публічних закупівель”;

7. Розгляд заяв громадян міста.

8. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  ЗОШ  №3  Збаразької  міської  ради  імені  

Михальського  Тараса —  начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому 

Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/1 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження угоди з Тернопільською обласною радою про  

надання субвенцій — начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк 

М.Я.,  котра  зачитала проект рішення про угоду з  Тернопільською обласною 

радою про надання субвенцій на виконання програми “Спорт для всіх”. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0

Прийнято рішення №VII/11/2 (додається).



Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження угоди  зі  Збаразькою районною  радою про 

надання субвенцій — начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк 

М.Я., котра зачитала проект рішення про угоду зі Збаразькою районною радою 

про надання субвенцій на покращення матеріально-технічної бази станції юних 

техніків, покращення матеріально-технічної бази будинку дитячої та юнацької 

творчості, придбання морозильної камери у ДНЗ №5 “Пролісок” та придбання 

будматеріалів для ЗОШ №1.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/3 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9  

місяців 2016 року —  начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк 

М.Я., котра зачитала проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/4 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  міського  бюджету  на  2016  рік — 

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

проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/5 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення VII/7/2 Про застосування Закону  

України “Про здійснення публічних закупівель” —  начальника юридичного 

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

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)
ЗА — 14; ПРОТИ — 1; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/11/6 (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. Адамовичу Тарасу Івановичу земельну 

ділянку  площею  0.0707  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської 

забудови  по  вул.  Пігорєва,  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту  м. 

Збаража.

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

Прийнято рішення №VII/11/7 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати у власність гр. Коцюрубі Стефанії Томківні земельну 

ділянку  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської 

забудови 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/11/8 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати у власність  гр. Хруник Тетяні Григорівні  земельну 

ділянку  площею  0.0828  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської 

забудови  по  вул.  С.  Крушельницької,  яка  знаходиться  в  межах  населеного 

пункту м. Збаража.

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

Прийнято рішення №VII/11/9 (додається).
Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  передати у власність гр.  Демчук Оксані  Ярославівні  земельну 

ділянку 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.

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

Прийнято рішення №VII/11/10 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Лучанко  Тетяні  Євгенівні  земельну 

ділянку 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.

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

Прийнято рішення №VII/11/11 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат  Пилипчук  Л.І.  висловив  зауваження  щодо  розгялду  наступного 

питання;  Одноголосно  депутати  дали  протокольне  доручення  відправити  на 

доопрацювання у профільну комісію проект рішення про надання дозволу гр. 

Логацькому  Юрію  Іовичу  на  виготовлення  технічної  документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), для передачі у власність.

ВИРІШИЛИ:  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.

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

Прийнято рішення №VII/11/12 (додається).
Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ: 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.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/13 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: 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.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/14 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати Журенко Галині Богданівні, Журенко Олесі Василівні в 

оренду земельну ділянку, площею 0,0164 га. для будівництва та обслуговування 

будівель  торгівлі,  землі  житлової  та  громадської  забудови,  по  майдану  І. 

Франка, 8А, терміном на 25 років.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/15 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: 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.



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

Прийнято рішення №VII/11/16 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  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.

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

Прийнято рішення №VII/11/17 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  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.

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

Прийнято рішення №VII/11/18 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  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.

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

Прийнято рішення №VII/11/19 (додається).
Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ: 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.

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

Прийнято рішення №VII/11/20 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Юзьвак Б.Є. заявив про можливий конфлікт інтересів під час розгляду 
наступного питання та  про неучасть  у обговоренні  та голосуванні  по цьому 
питанні. 
ВИРІШИЛИ: 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.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/11/21 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Усі питання порядку денного вичерпані. Сесія закрита. 

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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