
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
Д ВАД Ц Я ТА  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №21

17 листопада 2017  року      м. Збараж

Пленарне засідання двадцятої сесії  відкриває та веде міський голова Збаража
Полікровський  Р.С.  На  пленарне  засідання  двадцятої  сесії  міської  ради  VII
скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 16 (список присутніх додається).
Пленарне  засідання  двадцятої  сесії  оголошується  відкритим.  Виконується
Державний Гімн України. 
Зареєстровано: 17 (сімнадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.

1. Богайчук Ігор Григорович 9. Напованець Роман Павлович

2. Богатюк Оксана Миколаївна 10. Пилипчук Любомир Іванович

3. Данилевич Ігор Миколайович 11. Полікровська Тетяна Степанівна 

4. Драган Вадим Леонідович 12. Полікровський Іван Степанович

5. Кухарська Ірина Романівна 13.Рудан Андрій Миколайович

6. Лучанко Зеновій Романович 14. Світлична Світлана Георгіївна

7. Мандзюк Наталія Михайлівна 15. Суконнік Валерій Іванович

8. Напованець Петро Михайлович 16. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 6. Комендат Максим Володимирович

2. Багрій Петро Федорович 7. Мельничук Василь Володимирович

3. Грабовський Віктор Васильович 8. Мартиненко Олександр Валерійович

4. Домбик Валерій Станіславович 9. Саричев Олександр Ігорович

5. Забурський Володимир Євгенович 10. Прокоп Володимир Романович

    Додаток №1 до протоколу (додається)



Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутній

один  член  лічильної  комісії:  Богайчук  І.Г.  Міський  голова  запропонував

включити Мандзюк Н.М. у склад лічильної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про включення Мандзюк Н.М. у склад лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова);

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд депутатських звернень;  

2. Про внесення змін у Положення про трудовий архів;

3. Про передачу сейфу СЮТ; 

4. Про звіт міського голови; 

5. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року;

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

на 2016 рік”;

7. Про укладання угоди про надання субвенцій;

8. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2018 рік; 

9.  Про  затвердження переліку об’єктів комунальної  власності,  які  підлягають

приватизації у 2018 році;

10. Про перейменування юридичного відділу;

11. Про затвердження комплексної схеми розміщення реклами

12. Розгляд заяв громадян міста.

13. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  депутатського  звернення  Напованця  П.М. —

депутата Збаразької  міської ради Напованця П.М.,  який зачитав звернення та



запропонував підтримати присвоєння  звання почесного громадянина Збаража

колишньому політв’язневі  Тадеєві  Паславському. Виступ депутата  Напованця

П.М. перервав громадянин Яциковський Б.,  який вимагав надати йому слово

для  пояснень  мотивів  блокування  приміщення  Збаразької  міської  ради

невідомими особами, яких він організував. Міський голова Полікровський Р.С.

надав слово Яциковському Б.

Яциковський Б. пояснив , що виступає за те, щоб місто і район розвивалися, а

на сесіях  приймалися життєво важливі  рішення,  але  не підтримує традицію,

коли  депутати,  які  йшли  у  ради  за  списками  партії,  стають  «тушками».

Яциковський Б. зазначив, що Напованець П.М. не має права бути присутнім на

сесії,  бо представники Радикальної партії розпочали процедуру відкликання з

депутатів Напованця П.М. 

Напованець П.М. у свою чергу розповів, що на сесіях жодного разу, коли був

членом Радикальної  партії  ,  не  голосував  всупереч її  рішенням,  не  порушив

статут партії і шкодує, що допоміг Яциковському Б. отримати мандат депутата.

Напованець П.М. запропонував поставити на голосування питання про взяття

до відома його депутатського звернення.  

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  депутатського  звернення  Полікровської  Т.С. —

міського  голову  Збаража  Полікровського  Р.С.,  котрий  зачитав  звернення  до

Президента  України,  Прем’єр-міністра  України,  Міністра  закордонних  справ

України, голів комітетів Верховної Ради України щодо захисту інституції сім’ї в

Україні. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  в  Положення  про  трудовий  архів —

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

рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  передачу  сейфу  станції  юних  техніків —  начальника

юридичного  відділу  Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав  проект  рішення  та

висновки профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови за 2017 рік — міського голову Збаража

Полікровського  Р.С.,  котрий  прозвітував  про  роботу  міських  комунальних

підприємств,  роботу  виконавчого  комітету,  звіт  про  здійснення  державної

регуляторної політики, про виконання програм затверджених міською радою.  

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9

місяців —  начальника фінансово-господарського відділу Опалюк М.Я.,  котра

зачитала звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 року та висновки

профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)



ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  міського  бюджету —  начальника

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

та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  укладання  угоди  про  надання  субвенції—  начальника

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

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  плану  діяльності  з  підготовки  проектів

регуляторних  актів  на  2018  рік —  начальника  юридичного  відділу

Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  переліку  об’єктів  комунальної  власності,

які підлягають приватизації у 2018 році — начальника юридичного відділу

Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  перейменування  юридичного  відділу — начальника

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

та пояснила необхідність перейменування відділу. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження комплексної схеми розміщення реклами —

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

рішення та продемонстрував схему розміщення реклами. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/12 (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. Шпаку Сергію Івановичу земельну ділянку площею

0.0600 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд по вул. Корольова, 20;



-   передати  у  власність  гр.  Хом’як  Катерині  Григорівні,  гр.  Хом’як  Андрію

Романовичу,  гр.  Хом’як  Оксані  Любомирівні,  Хом’як  Андріані  Андріївні,

Ліньков Юрію Омеляновичу, гр. Ліньков Олегу Юрійовичу, гр. Ліньков Леоніду

Володимировичу, гр. Ліньковій Світлані Анатоліївні земельну ділянку площею

0.0435 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд по вул. Грушевського, 49;

- передати у власність гр. Петльовій Ірині Богданівні земельну ділянку площею

0.0666 га. для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд по вул. Я. Мудрого, 26;

-  передати  у  власність  гр.  Фецович  Стефанії  Василівні  земельну  ділянку

площею  0.1000  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 41;

-  передати  у  власність  гр.  Фецович  Стефанії  Василівні  земельну  ділянку

площею 0.1358 га. для ведення особистого селянського господарства по вул. І.

Франка;

-  передати у власність гр. Чорному Ярославу Богдановичу земельну ділянку

площею  0.0876  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд по вул. Б. Харчука, 1;

-   передати  у  власність  гр. Крамар  Вадиму  Юрійовичу  земельну  ділянку

площею  0.0081  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд по вул. Грушевського, 16/2;

-  передати  у  власність  гр.  Гренжилюку  Олександру  Сергійовичу  земельну

ділянку, кадастровий  номер  6122410100:02:003:1085,  площею  0.0591  га.  для

будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд по вул. Руданського, 3;

-  передати у власність гр. Бутрину Богдану Володимировичу земельну ділянку

площею  0.0693  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд по вул. С. Стрільців, 64;

- передати у власність гр. Двулят Софії Миколаївні земельну ділянку площею

0.0084 га. для будівництва індивідуального гаража №20А із земель житлової та

громадської забудови по вул. Грушевського;



-  передати  у  власність  гр.  Мадаю  Олексію  Михайловичу  земельну  ділянку

площею 0.0153 га.  для ведення  особистого селянського господарства  по вул.

Морозенка;

-   передати у власність  гр.  Кударевко Ірині  Володимирівні  земельну ділянку

площею  0.0664  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд по вул. Крушельницької, 3;

-  передати у власність гр. Зарічній Оксані Федорівні земельну ділянку площею

0.0100 га.  для будівництва індивідуального гаража №4 із земель житлової  та

громадської забудови по вул. Кн. Ольги;

-  передати  у  власність  гр.  Маркевич  Марії  Михайлівні  земельну  ділянку

площею  0.1000  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд по вул. Г. Пвленка, 60;

-  передати  у  власність  гр.  Маркевич  Марії  Михайлівні  земельну  ділянку

площею 0.0169 га.  для ведення  особистого селянського господарства  по вул.

Павленка;

-  передати  у  власність  гр.  Чабан  Ганні  Василівні  земельну  ділянку  площею

0.1000 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд по вул. С. Петлюри, 4;

-  передати у власність гр.Панасюрі Анатолію Олексійовичу земельну ділянку

площею  0.0053  га.  для  будівництва  індивідуального  гаража  №15  із  земель

житлової та громадської забудови по вул. Р. Білинських;

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  Передати в оренду гр. Крамар Ользі Антонівні земельну ділянку

площею  0.0077  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель та споруд по вул. Грушевського 16/1. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/20/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати в оренду гр. Ломазі Андрію Володимировичу земельну

ділянку  площею  0.2800  га.  для  обслуговування  будівель  закладів  охорони

здоров'я  та  соціальної  допомоги  по  вул.  Коцюбинського  8А терміном на  10

років.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  в  оренду гр.  Мінченко Дмитру Івановичу земельну

ділянку  площею  0.0222  га.  для  обслуговування  будівель  торгівлі,  будинку-

магазину з  житловими приміщеннями по вул.  Симоненка,  2а терміном на 10

років.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/16 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  у зв'язку з відчуженням цеху по порізці скла та дзеркал по вул.

С. Стрільців,1Ж та переходу права на нього до Ліщишин Віталія Ярославовича,

припинити договір оренди землі від 01.10.2008 р. в частині оренди попереднім

орендарем Гриняк О. І. та передати в оренду Ліщишину Віталію Ярославовичу

земельну  ділянку  площею  0.0750  га.,  яка  розташована  в  межах  населеного

пункту по вул. С.Стрільців,1Ж  терміном на 49 років.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.



Депутат Рудан А.М. оголосив про можливий конфлікт інтересів під час розгляду

наступного  питання  та  заявив  про  неучасть  в  обговоренні  питання  та

голосуванні.  

ВИРІШИЛИ: 

-  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

0.0081 га.  для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 3 із

земель житлової та громадської забудови по вул. Гайдамацька.

-  дати  дозвіл  гр.  Рудану  Миколі  Романовичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0053 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 19 із

земель житлової та громадської забудови по вул. Гайдамацька.

-  дати  дозвіл  гр.  Романишен  Віталію  Івановичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0100 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 29 із

земель житлової та громадської забудови по вул. Гайдамацька.

-  дати  дозвіл  гр.  Суходольському  Ярославу  Петровичу  на  виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

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

площею 0.0030 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража

№ 4 із земель житлової та громадської забудови по вул. Кн. Ольги.

-  дати  дозвіл  гр.  Антошків  Ярославі  Олегівні  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0027  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. В. Стуса.

-  дати  дозвіл  гр.  Сохань  Володимиру  Івановичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної



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

0.0340  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель

сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Низька.

-  дати  дозвіл  гр.  Грещук  Ярославі  Андріївні  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0031 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 20”В”

із земель житлової та громадської забудови по вул. Івасюка.

-  дати  дозвіл  гр.  Грещук  Юрію  Григоровичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0026 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 20”Б”

із земель житлової та громадської забудови по вул. Івасюка.

- дати дозвіл гр. Маслюх Оксані Богданівні та гр. Адамович Марії Миколаївні

на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж земельної  ділянки в натурі  (на місцевості)  для передачі  у

спільну  сумісну  власність  орієнтовною  площею  0.3142  га.  для  ведення

особистого  селянського  господарства  із  земель  сільськогосподарського

призначення (рілля) по вул. Котляревського.

- дати дозвіл гр. Біді Марії Антонівні на виготовлення технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості)  для передачі  у  власність орієнтовною площею 0.0214 га.  для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського

призначення (рілля) по вул. Павленка.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл міському комунальному підприємству “Збараж” на

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення



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

постійне  користування  орієнтовною  площею  0,1254  га.  для  будівництва  та

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  по вул. Незалежності,1. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  управлінню  освіти,  молоді  та  спорту  районної

державної адміністрації на складання проекту із землеустрою щодо відведення

земельної  ділянки із  земель  запасу  міської  ради,   громадської  забудови,  для

будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, спортивного

майданчика із встановлення штучного покриття, орієнтовною площею 0,15 га. з

метою передачі в постійне користування по вул. Морозенка.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: припинити  дію  договору  оренди   землі  від   03.09.2014  р.
украденого з  Савронь  Марією Олексієвною   площею 0,7997 га  по вул.  Д.
Галицького, 93.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/21 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл міському комунальному підприємству “Збараж” на

складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки

орієнтовною площею  га. із земель   громадської забудови,  запасу міської ради ,

для  будівництва  та  обслуговування  інших   будівлі  громадського  забудови,

будинку № 38 по майдану І. Франка. 



ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/22 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  поновити Малому підприємству “Фортуна” терміном на 3 роки

договір  оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення

укладений 19.10.2007 р., зареєстрований 25.10.2007 р. за № 040764802390, для

будівництва  та  обслуговування  торгового  комплексу  з  житлом  по  вул.

Грушевського,147.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/23 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: поновити малому підприємству “Червона Калина” терміном на 3

роки  договір оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення

укладений 19.10.2007 р., зареєстрований 25.10.2007 р. за № 040764802389, для

будівництва  та  обслуговування  торгового  комплексу  з  житлом  по  вул.

Грушевського,145 з моменту закінченням строку дії.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/24 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Розглядали  питання  щодо  внесення  зміни  в  рішення  сесії  міської  ради  №

VІІ/17/35 від 18.07.2017 р. “Про дозвіл на складання проекту із землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  ОСББ  “Дружба” СОКТ0912”.  Слово

попросив адвокат Русин А.М., який заявив, що Мартиненко О.М. фальсифікує

рішення  міської  ради.  Мартиненко  О.М.  заявила,  що  лише  через  зміни  в

законодавстві пропонується п. 1 згаданого рішення викласти в такій редакції:



“Дати дозвіл гр. Сарабун Миколі Ярославовичу, гр. Олещук Наталії Миколаївні,

гр. Олещук Роману Богдановичу, гр. Ковалюк Ользі Зеновіївні, гр. Табачишин

Борису Олексійовичу 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 0.0744 га. по вул. Ломоносова, 14 м. Збаража.”

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 12; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 5;

Рішення не прийнято. Список поіменного голосування додається.

Міський голова Полікровський Р.С. запропонував проголосували за відмову у

внесення змін у рішення сесії міської ради № VІІ/17/35 від 18.07.2017 р. “Про

дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки

ОСББ “Дружба” СОКТ0912”.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 0; ПРОТИ — 2; УТРИМАЛИСЯ — 15;

Рішення не прийнято. Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: внести зміни в рішення сесії Збаразької міської ради № 897 від

22.10.2014  р.  “  Про    дозвіл  на   складання  проекту  землеустрою  щодо

відведення земельної ділянки”.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/25 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  внести  зміни  в  рішення  сесії  міської  ради  №  VІІ/4/29  від

11.03.2017 р. “Про дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ОСББ “Надія-2014”.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/20/26 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутат Суконнік В.І. покинув засідання сесії.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0.0032 га.  та площею

0.0061 га.  по вул. Грушевського, 107 а м. Збаража для продажу її у власність

ФОП Совику  Тарасу Миколайовичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/27 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл ТзОВ “Радивилівський асфальтобетонний завод” на

складання проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею

0.6724 га. із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та

іншого призначення, земель запасу, для розміщення та експлуатації основних,

підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств  переробної,

машинобудівної та іншої промисловості, для передачі в оренду терміном на 25

років по вул. Д. Галицького, 93.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/28 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  створити  Комісію  з  метою  визначення  земельних  ділянок  на

території м. Збаража  вільних від забудови ( вул. С. Стрільців, Грушевського, Д.

Галицького,  Чорновола,  Ш.  Алейхема)  для  продажу їх   або  прав  на  них  на

конкурентних засадах.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/29 (додається).



Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  взяти  на  баланс  МКП  “Збараж”  ,  як  майно  комунальної

власності,  будинок котельні №2 по вул. Коцюбинського.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/30 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: поновити договір оренди з гр. Бічаком І.І.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/20/31 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Сесія завершила роботу.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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