
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

ПРОТОКОЛ №13

30 листопада 2016  року      м. Збараж

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

Зареєстровано: 17 (сімнадцять) депутатів та міський голова Полікровський 
Р.С.

1. Багрій Петро Федорович 10. Мельничук Василь Володимирович 

2. Богайчук Ігор Григорович 11. Напованець Петро Михайлович

3. Богатюк Оксана Миколаївна 12. Напованець Роман Павлович

4. Данилевич Ігор Миколайович 13. Пилипчук Любомир Іванович

5. Домбик Валерій Станіславович 14. Полікровська Тетяна Степанівна

6. Драган Вадим Леонідович 15. Полікровський Іван Степанович

7. Кухарська Ірина Романівна 16. Рудан Андрій Миколайович

8. Лучанко Зеновій Романович 17. Світлична Світлана Георгіївна

9. Мандзюк Наталія Михайлівна

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 5. Мартиненко Олександр Валерійович

2. Грабовський Віктор Васильович 6. Прокоп Володимир Романович

3. Забурський Володимир Євгенович 7. Саричев Олександр Ігорович 

4. Комендат Максим Володимирович 8. Суконнік Валерій Іванович

9. Юзьвак Богдан Євгенович

    Додаток №1 до протоколу (додається)

Дванадцяту 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 підтримку звернення громадської організації "Максимівська ініціатива" 

щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) Юрію Горайському;

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

3. Про виділення матеріальної допомоги;

4. Про внесення змін в рішення сесії №VII/7/11 від 27.04.2016р;

5. Про затвердження проекту договору комунального майна;

6. Про створення комісії щодо списання основних засобів МКП по благоустрою 

«Добробут»;

7. Розгляд заяв громадян міста;

8. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про  підтримку  звернення  громадської  організації  

"Максимівська  ініціатива"  щодо  присвоєння  звання  Героя  України  

(посмертно)  Юрію  Горайському —  секретаря  Збаразької  міської  ради 

Напованець  Р.П.,  котрий  зачитав  звернення  від  громадської  організації 

“Максимівська ініціатива” щодо клопотання до Тернопільської обласної ради 

та  Тернопільської  обласної  державної  адміністрації  про  присвоєння  звання 

Героя України (посмертно) Юрію Горайському. 

Секретар  Збаразької  міської  ради   Напованець  Р.П.  зачитав  звернення 

громадської  організації  “Наша  громадська  справа”  про  можливість 

перейменування вулиць міста Збаража на честь  Юрія Горайського та Тараса 

Михальського.  Депутат  міської  ради  Напованець  П.М.  запропонував 

перейменувати вулицю Ломоносова. Інших пропозицій не поступило; вирішено 

провести громадське обговорення. 



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

Прийнято рішення №VII/12/1 (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: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0

Прийнято рішення №VII/12/2 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги — начальника фінансово-

господарського  відділу  Опалюк  М.Я., котра  зачитала  заяви громадян яким 

необхідно  проводити  дороговартісні  операції.  Депутат  міської  ради  Богатюк 

О.М.  запропонувала  включити  до  списку  Байдецьку  Світлану  Борисівну. 

Заперечень щодо пропозиції депутата міської ради Богатюк О.М. не було. 

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

Прийнято рішення №VII/12/3 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат міської ради Напованець П.М. запропонував внести зміни у порядок 

денний  включивши  питання  “Про  виділення  комп’ютерних  моніторів  для 

станції юних техніків”. Заперечень щодо пропозиції депутата Напованця П.М. 

не було. Зміни в порядок денний підтримано одноголосно. 

СЛУХАЛИ:  Про  виділення  комп’ютерних  моніторів  для  станції  юних  

техніків —  начальника  фінансово-господарського   відділу   Опалюк   М.Я., 

котра  запропонувала виділити два  комп’ютерних монітори для станції  юних 

техніків. 

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

Прийнято рішення №VII/12/4 (додається).
Список поіменного голосування додається.



 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення сесії №VII/7/11 від 27.04.2016р — 

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий 

зачитав  звернення  міського  комунального  підприємства  “Збараж”  щодо 

здійснення передачі об’єктів комунального майна в оренду.    

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/12/5 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту договору комунального майна — 

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий 

зачитав  звернення   міського  комунального  підприємства  “Збараж”  щодо 

затвердження типового договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності. 

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

Прийнято рішення №VII/12/6 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії щодо списання основних засобів МКП  

по  благоустрою  «Добробут» —  начальника  юридичного  відділу 

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

створення  комісії.  Начальник  міського  комунального  підприємства  по 

благоустрою  “Добробут”  Дмитришин  Ю.В.  запропонував  включити  у  склад 

комісії депутата міської ради Рудана А.М. та Напованця П.М. Міський голова 

Збаража Полікровський Р.С. запропонував включити у склад комісії депутатів 

міської ради Багрія П.Ф. та Юзьвака Б.Є. 

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

Прийнято рішення №VII/12/7 (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.  Барановському Тарасу  Ярославовичу 

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:003:1039, 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. Стуса, 31.

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

Прийнято рішення №VII/12/8 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати у власність гр. Студницькій Марії Трохимівні земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0977,  площею  0.0655  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. Я. Мудрого, 13.

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

Прийнято рішення №VII/12/9 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Хомі  Романні  Степанівні  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1036,  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. Стуса 36.

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

Прийнято рішення №VII/12/10 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Передати  у  власність  гр.  Хомі  Романні  Степанівні  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1040,  площею  0.0269 га.  для 

ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель 

сільськогосподаорського  призначення (рілля),  в  межах населеного  пункту  м. 

Збаража по вул. Стуса.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)



ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/12/11 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати у власність гр. Ткачуку Миколі Аркадійовичу земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1041,  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. Л. Українки, 10.

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

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

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Герасін  Галині  Мар’янівні  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1038,  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. С. Стрільців, 19.

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

Прийнято рішення №VII/12/13 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Герасін  Галині  Мар’янівні  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1037,  площею  0.0647 га.  для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля),  в  межах  населеного  пункту  м.  Збаража  по  вул.  С. 

Стрільців.

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

Прийнято рішення №VII/12/14 (додається).
Список поіменного голосування додається.

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

неучасть в обговоренні та голосуванні за наступне питання.



ВИРІШИЛИ:  передати у власність гр. Мельничук Марії Ярославівні земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:004:0842,  площею  0.1040 га.  для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), в межах населеного пункту м. Збаража по вул. Довга.

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

Прийнято рішення №VII/12/15 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Додик  Роману  Івановичу  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1042,  площею  0.0748  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. Руданського, 34.

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

Прийнято рішення №VII/12/16 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Демчан  Галині  Федорівні  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:0888,  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. Стуса 72.

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

Прийнято рішення №VII/12/17 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Бутрин  Зіновію  Мирославовичу 

земельну ділянку кадастровий номер 6122410100:02:005:0578, площею 0.0870 

га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 

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

населеного пункту м. Збаража по вул. Набережна, 35. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)



ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/12/18 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічної  документації  із  землеустрою  щодо 

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

площею  9,0600  га.  для  обслуговування  виробничих  приміщень,  землі 

промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони  та  іншої 

промисловості по вул. Д. Галицького, 56 яка знаходяться в межах населеного 

пункту  м.  Збаража  на  території  Збаразької  міської  ради  публічному 

акціонерному товариству “Квантор”.

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

Прийнято рішення №VII/12/19 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  та  передати  ОСББ  “Злагода-2013”  у  власність  земельну  ділянку 

кадастровий номер 6122410100:02:003:1035 загальною площею 0.1429 га. для 

обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку  з  земель  житлової  та 

громадської забудови, які перебувають в запасі Збаразької міської ради в межах 

населеного пункту  м. Збаража по вул. Грушевського, 143 “а”.

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

Прийнято рішення №VII/12/20 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл гр.  Андрейчук Наталії  Федорівні  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною 

площею 0.0336 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Котляревського.

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

Прийнято рішення №VII/12/21 (додається).
Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Федаку  Ігорю  Теодоровичу  на  виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.0427 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля) по вул. Гайдамацька.

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

Прийнято рішення №VII/12/22 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл гр. Ратушняку Євгену Аркадійовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною 

площею 0.0571 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Тімірязєва.

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

Прийнято рішення №VII/12/23 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл гр. Ткачуку Миколі Аркадійовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною 

площею 0.0194 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Л. Українки. 

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

Прийнято рішення №VII/12/24 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  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 по вул. Полуботка.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)



ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/12/25 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Лисобей  Володимиру  Тарасовичу  на 

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  орієнтовною 

площею 0.0043 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража 

по вул. Р. Білинських м. Збаража,  із земель житлової та громадської забудови в 

межах населеного пункту м. Збаража та присвоїти гаражу та земельній ділянці 

адресу: вул. Р. Білинських, гараж №7”Г”. 

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

Прийнято рішення №VII/12/26 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Мілян  Василю  Івановичу  на  виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною 

площею 0.2015 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. С. Стрільців.

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

Прийнято рішення №VII/12/27 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати згоду ФОП Музі Ярославу Казимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.1824 га. для 

комерційного  використання,  обслуговування  торгового  комплексу  із  земель 

житлової та громадської забудови по вул. Грушевського, 117А. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 1; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/12/28 (додається).
Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  ОСББ  “Наш  дім-1”  на  складання  проекту  із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу міської ради, 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража для 

обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку  з  метою  передачі  у 

власність, орієнтовною площею 0.2134 га. по вулиці Грушевського, 62.

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

Прийнято рішення №VII/12/29 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  поновити Шумелді Ірині Ігорівні терміном на 10 років договір 

оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  укладений 

20.12.2011  р.,  зареєстрованого  19.03.2011р.  за  №  612240004003067,  для 

будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  торгового  кіоску,   землі 

громадської забудови по м-н І. Франка  з моменту  закінченням строку дії.

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

Прийнято рішення №VII/12/30 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: погодити заяву про наміри ТОВ “АДМ Вапнярський Елеватор” 

щодо   будівництва  зерносховища  для  зберігання  та  оптової  торгівлі 

сільськогосподарською  продукцією  рослинного  походження,  одночасною 

ємністю  зберігання  30000  тонн  на  орендованих  земельних  ділянках  по  вул. 

Залізнична 20, 20А.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/12/31 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: внести зміни в договори оренди  землі, а саме п.5 договору № 6-

16  від  25.10.2016  р  викласти  в  такій  редакції:  Нормативна  грошова  оцінка 

земельної  ділянки  згідно  витягу  з  технічної  документації  з  визначення 

нормативної  грошової  оцінки земельної  ділянки № 7/86-16 від  24.11.2016 р. 

становить 469 888,08 гривень та  п.5 договору № 5-16 від 25.10.2016 р. викласти 



в такій редакції: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу з 

технічної  документації  з  визначення  нормативної  грошової  оцінки земельної 

ділянки №9/86-16 від 29.11.2016р. Становить 10 337 136,00 гривень укладеного 

з ТОВ “АДМ Вапнярський Елеватор“.

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

Прийнято рішення №VII/12/32 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  внести  зміни  в  рішення  сесії  міської  ради  №VII/8/30  “Про 

надання  згоди  на  передачу  у  власність  земельної  ділянки  для  ведення 

садівництва” а саме : пункт 2.15 викласти в такій редакції: гр. Бумбі Василю 

Михайловичу  земельну  ділянку  площею 0,097  га.  за  адресою Тернопільська 

обл. Збаразький район, вул. Озерна,15.

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

Прийнято рішення №VII/12/33 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  Звіт  (розроблений  ФОП  Вірковською  О.  В.)  про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки, що надана в оренду гр. Шаблію 

Роману Богдановичу та гр. Кравчук Світлані Богданівні,  і яка знаходиться за 

адресою: вул. Черняховського, гараж № 6.

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

Прийнято рішення №VII/12/34 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Затвердити  Звіт  (розроблений  ФОП  Вірковською  О.В.)  про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки, що надана в оренду ФОП Корпан 

Наталії Вікторівні і яка знаходиться за адресою: вул. Д. Галицького, 46А. 

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

Прийнято рішення №VII/12/35 (додається).
Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  затвердити  Звіт  (розроблений  ФОП  Вірковською  О.  В.)  про 

експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки,  що  надана  в  оренду  ФОП 

Бочаровій  Ірині  Володимирівні,  і  яка  знаходиться  за  адресою:  вул. 

Грушевського, 95.

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

Прийнято рішення №VII/12/36 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: мажоритарного  акціонера  ПАТ “Квантор”  Пелеха  Б.М.,  котрий 

висловив  бажання  отримати  розстрочення  платежу  за  земельну  ділянку 

терміном  на  п’ять  років  мотивуючи  свою  позицію  складним  фінансовим 

становищем.  Депутат  міської  ради  Напованець  П.М.  категорично  заперечив 

можливість  надання  розстрочення  через  мізерну  ціну  за  земельну  ділянку. 

Голова  постійної  депутатської  комісії  з  питань  земельних  відносин, 

архітектури,  будівництва  Юзьвак  Б.Є.  озвучив  рекомендацію  комісії  щодо 

надання розстрочення терміном на один рік. Депутат міської ради Домбик В.С. 

закликав підтримати надання розстрочення терміном на п’ять років. Міський 

голова Збаража Полікровський Р.С. запропонував компромісне рішення щодо 

надання розстрочення терміном на два роки.   

ВИРІШИЛИ:  затвердити  Звіт  (розроблений  ФОП  Вірковською  О.  В.)  про 

експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки,  що  надана  в  постійне 

користування ПАТ “Квантор”, і яка знаходиться за адресою:вул. Д. Галицького, 

56.

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

Прийнято рішення №VII/12/37 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Різне  — депутата міської ради Кухарську І.Р. щодо узаконення 

дорожніх знаків у Збаражі. Начальник міського комунального підприємства по 

благоустрою “Добробут” Дмитришин Ю.В. надав інформацію про процедуру 

узаконення дорожніх знаків по місту, а також про необхідну кількість коштів 

для виготовлення  документації.  Міський голова Збаража Полікровський Р.С. 



повідомив про скарги громадян міста на завантаженість центральних вулиць та 

про плани розвантаження центральної частини міста від транспортних засобів. 

Депутат  Кухарська І.Р.  запропонувала організувати контейнери для збору та 

подальшої  утилізації  ресурсозберігальних  ламп.  Депутати  міської  ради  та 

міський голова Збаража Полікровський Р.С. підтримали цю ініціативу. 

Усі питання порядку денного вичерпані. Сесія закрита.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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