
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

ПРОТОКОЛ №20

22 вересня 2017  року      м. Збараж

Пленарне засідання дев’ятнадцятої сесії відкриває та веде міський голова 

Збаража Полікровський Р.С. На пленарне засідання дев’ятнадцятої  сесії міської

ради VII скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 14 депутатів (список 

присутніх додається). Пленарне засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради VII 

скликання оголошується відкритим. Виконується Державний Гімн України. Для

продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні два 

члени лічильної комісії: Богайчук І.Г. та Мельничук В.В.

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

Зареєстровано: 14 (чотирнадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.

1. Багрій Петро Федорович 8. Напованець Петро Михайлович

2. Богайчук Ігор Григорович 9. Напованець Роман Павлович

3. Богатюк Оксана Миколаївна 10. Пилипчук Любомир Іванович

4. Драган Вадим Леонідович 11. Полікровська Тетяна Степанівна

5. Лучанко Зеновій Романович 12. Полікровський Іван Степанович

6. Мандзюк Наталія Михайлівна 13. Світлична Світлана Георгіївна

7. Мельничук Василь Володимирович 14. Суконнік Валерій Іванович

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 7. Кухарська Ірина Романівна

2. Грабовський Віктор Васильович 8. Мартиненко Олександр Валерійович

3. Домбик Валерій Станіславович 9. Прокоп Володимир Романович



4. Данилевич Ігор Миколайович 10. Рудан Андрій Миколайович

5. Забурський Володимир Євгенович 11. Саричев Олександр Ігорович 

6. Комендат Максим Володимирович 12. Юзьвак Богдан Євгенович

    Додаток №1 до протоколу (додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звільнення від сплати Держмита;

2. Про надання дозволу на списання електродвигунів;

3. Про надання дозволу на використання приміщення;

4. Про розгляд звернення від ГО “Наша громадська справа”;

5. Розгляд заяв громадян міста.

6. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про  звільнення  від  сплати  Держмита  —  начальника

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

рішення про звільнення від сплати Держмита учасника бойових дій Копко В.Р.. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  списання  електродвигунів —

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий

зачитав звернення МКП “Збараж” щодо списання електричних двигунів. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/2 (додається).



Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  використання  приміщення —

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий

зачитав  звернення  МКП  по  благоустрою  “Добробут”  щодо  використання

приміщення за адресою м. Збараж, вул. Д.Галицького, 91. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  звернення  ГО  “Наша  громадська  справа” —

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий

зачитав  лист  громадського  організації  “Наша  громадська  справа”  щодо

погодження місця для встановлення пам’ятника Героям Небесної сотні.    

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Міський голова Збаража Полікровський Р.С. запропонував розглядати однотипні

земельні питання разом. 

 ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято процедурне рішення розгляди однотипні земельні питання

разом.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  заяв  громадян  міста  —  начальника  відділу

містобудування та земельних відносин Мартиненко О.М.  

ВИРІШИЛИ: 

— Передати  у  власність  гр.  Чорній  Наталії  Богданівні  земельну  ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:004:0874, площею 0.0754 га. для 



будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд по вул. Л. Українки, 79 із земель житлової  та громадської забудови в

межах населеного пункту;

— Передати у власність гр. Салабай Івану Володимировичу земельну ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:004:0871, площею 0.1000 га. для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.

Тімірязєва, 24А із земель житлової та громадської забудови в межах населеного

пункту;

— Передати у власність гр. Салабай Івану Володимировичу земельну ділянку,

кадастровий  номер  6122410100:02:004:0873,  площею  0.0363  га.  для  ведення

особистого  селянського  господарства  по  вул.  Тімірязєва  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту;

— Передати у спільну сумісну власність гр. Дячині Галині Любомирівні та гр.

Телев’яку  Руслану  Олеговичу  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:003:1076, площею 0.0831 га. для будівництва і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шолом Алейхема із

земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункт;

—  Передати  у  власність  гр.  Дячині  Галині  Любомирівні  земельну  ділянку,

кадастровий  номер  6122410100:02:003:1074,  площею  0.0218  га.  для  ведення

особистого  селянського  господарства  по  вул.  Шолом  Алейхема  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту;

— Передати у власність гр. Козак Оресті Іванівні земельну ділянку, кадастровий

номер  6122410100:02:002:0704,  площею  0.1000  га.  Для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд по  вул.

Клячківського,  24  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  та  земельну

ділянку  кадастровий  номер  6122410100:02:002:0705  площею  0,0576  га.  для



ведення  особистого  селянського  господарства  із  сільськогосподарського

призначення (рілля) по вул. Клячківського в межах населеного пункту;

— Передати  у  власність  гр.  Микитюк Михайлу Івановичу земельну ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:002:0683, площею 0.0043 га. для будівництва

та  обслуговування  індивідуального  гаража  №4  по  вул.  Грушевського,  V

(квартал)  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах  населеного

пункту;

— Передати у власність гр. Левандовському Роману Володимировичу земельну

ділянку, кадастровий  номер  6122410100:02:002:0368,  площею  0.1000  га.  для

будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд по  вул.  І.  Франка,  36а  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в

межах населеного пункту;

— Передати у власність гр. Левандовській Галині Ярославівні земельну ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:002:0366, площею 0.1000 га. для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І.

Франка,  36  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах населеного

пункту;

— Передати у власність гр. Левандовській Галині Ярославівні земельну ділянку,

кадастровий  номер  6122410100:02:002:0367,  площею  0.0569  га.  для  ведення

особистого  селянського  господарства  по  вул.  І.  Франка  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту;

— Передати у власність гр. Любасюку Віталію Васильовичу земельну ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:005:0986, площею 0.0706 га. для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.

Сонячна,  12 із земель житлової  та громадської  забудови в межах населеного

пункту;



— Передати у спільну сумісну власність гр. Мартинюк Ользі  Несторівні,  гр.

Мартинюк  Леонтію  Даниловичу,  гр.  Мартинюк  Ігорю  Леонтійовичу  та

Мартинюк  Роману  Леонтійовичу  земельну  ділянку,  кадастровий  номер

6122410100:02:005:0985, площею 0.1000 га. для будівництва і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Д. Галицького, 25 із

земель житлової тагромадської забудови в межах населеного пункту;

—  Передати  у  власність  гр.  Шуст  Наталі  Степанівні  земельну  ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:002:0685, площею 0.0429 га. для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.

Поповича, 20 А із земель житлової та громадської забудови в межах населеного

пункту;

—  Передати  у  власність  гр.  Шуст  Ганні  Андріївні  земельну  ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:002:0687, площею 0.0324 га. для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.

Поповича, 20 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного

пункту;

— Передати у власність гр.  Шусту Анатолію Васильовичу земельну ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:002:0686, площею 0.0518 га. для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.

Поповича, 17 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного

пункту;

— Передати у власність гр. Чернявській Оресті Михайлівні земельну ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:005:0991, площею 0.0026 га. для будівництва

індивідуального гаража №18 із земель житлової та громадської забудови по вул.

Кн. Ольги, в межах населеного пункту;

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/19/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Передати в оренду гр.  Микитюк Михайлу Івановичу земельну

ділянку, кадастровий  номер  6122410100:02:002:0682,  площею  0.0033  га.  для

будівництва та обслуговування індивідуального гаража по вул. Грушевського,

IV (квартал)  із  земель житлової  та громадської  забудови в межах населеного

пункту м. Збаража терміном на 49 років.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Передати  в  оренду  гр.  Ткаченко  Тетяні  Вікторівні  земельну

ділянку площею 0.0068 га. будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель  та  споруд,  будівлі  хліва із  земель запасу громадської

забудови Збаразької міської ради по вул. Грушевського, 11 ”Б” в межах міста

Збаража терміном на 10 років.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: 

—  Дати  дозвіл  гр.  Мартинюк  Ользі  Несторівні,  гр.  Мартинюк  Леонтію

Даниловичу,  гр.  Мартинюк  Ігорю  Леонтійовичу  та  Мартинюк  Роману

Леонтійовичу  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

передачі  у власність орієнтовною площею 0.1088 га.  для ведення особистого

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля)

по вул. Д. Галицького;



—  Дати  дозвіл  гр.  Кальбі  Аркадії  Андріївніі  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0600  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Грушевського;

— Дати дозвіл  гр.  Мадаю Олексію Михайловичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0153  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Морозенка;

—  Дати  дозвіл  гр.  Заїці  Миколі  Петровичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0037 га. для будівництва та обслуговування господарської будівлі (комори) із

земель житлової та громадської забудови по вул. В. Великого, 3А;

—  Дати  дозвіл  гр.  Фецович  Стефанії  Василівні  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.1358  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. І. Франка;

—  Дати  дозвіл  гр.  Маркевич  Марії  Михайлівні  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0169  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Г. Павленка;



—  Дати  дозвіл  гр.  Двулят  Софії  Миколаївній  на  складання  технічної

документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки

загальною площею 0.0084 га для будівництва індивідуальних гаражів. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Внести  зміни  в  договір  оренди  землі  укладеного  з  ПАТ

“Державний  ощадний  банк“  а  саме:  п.  5  даного  договору  викласти  в  такій

редакції:  Нормативна  грошова  оцінказемельної  ділянки  згідно  витягу  з

технічної  документації  з  визначення  нормативної  грошової  оцінки  земельної

ділянки №331/0/196-17 від 12.07.2017р. становить 624382,32 гривень”, уклавши

додаткову угоду до договору.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Дати дозвіл КУТОР “База спеціального медичного постачання”

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  будівель  орієнтовною

площею 1,9917 га. по вул. Павлова, 10.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Поновити Осіпуку Андрію Михайловичу терміном на  5  років

договір  оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  для



комерційного  використання,  обслуговування  будівлі  спортивно-оздоровчого

центру, землі громадської забудови по вул. Грушевського,145.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Дати  дозвіл  гр.  Габлевичу  Руслану  Олеговичу  на  складання

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею

0.0369 га. для ведення садівництва з земель житлової та громадської забудови

по вул. Я. Мудрого.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/12(додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Дати дозвіл  Ломазі  Андрію Володимировичу на  виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  обслуговування  будівлі

ветеринарної аптеки передачі у власність орієнтовною площею 0.2800 га. для по

вул. Коцюбинського 8А, яка знаходиться в межах населеного пункту.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/19/12(додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутат Пилипчук Л.І.  покинув засідання сесії.  Кворум для роботи сесії

відсутній. Сесія закрита. 

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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