
СПИСОК ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ 
НА СЕСІЮ 17.11.2017 р.

     1.  Передати  у  власність  гр.  Шпаку  Сергію  Івановичу земельну  ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:004:0867, площею 0.0600 га. для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.
Корольова,  20 із  земель житлової  та  громадської  забудови в межах населеного
пункту м. Збаража.

     2. 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,  кадастровий  номер  6122410100:02:003:1083,  площею  0.0435  га.  для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
по  вул.  Грушевського,  49  із  земель  житлової  та  громадської  забудови в  межах
населеного пункту м. Збаража.

   3.  Передати  у  власність  гр.  Петльовій  Ірині  Богданівні земельну  ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:005:0990, площею 0.0666 га. для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд по вул.  Я.
Мудрого,  26  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах  населеного
пункту м. Збаража.
4.  Передати  у  власність  гр.  Фецович  Стефанії  Василівні земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0706,  площею  0.1000  га.  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  І.
Франка, 41 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м.
Збаража.
5. Передати  у  власність  гр.  Фецович  Стефанії  Василівні земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0708,  площею  0.1358  га.  для  ведення
особистого  селянського  господарства  по  вул.  І.  Франка  із  земель
сільськогосподарського  призначення  (рілля)  в  межах  населеного  пункту  м.
Збаража.
6. Передати  у  власність  гр.  Чорному  Ярославу  Богдановичу земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:005:0995,  площею  0.0876  га.  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  Б.
Харчука, 1 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м.
Збаража.
7.  Передати  у  власність  гр. Крамар  Вадиму  Юрійовичу земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:003:1087,  площею  0.0081  га.  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.
Грушевського, 16/2 із земель житлової та громадської забудови  в межах населеного
пункту м. Збаража.
8.  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 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного

пункту м. Збаража.
9.  Передати у власність  гр.  Бутрину Богдану Володимировичу земельну ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:003:1079,  площею 0.0693  га.  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  С.
Стрільців, 64 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту
м. Збаража.
10. Передати  у  власність  гр.  Двулят  Софії  Миколаївні земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0707,  площею  0.0084  га.  для  будівництва
індивідуального гаража №20А із земель житлової та громадської забудови по вул.
Грушевського, в межах населеного пункту м. Збаража.
11.  Передати у власність гр.  Мадаю Олексію Михайловичу земельну ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:005:0998,  площею  0.0153  га.  для  ведення
особистого  селянського  господарства  по  вул.  Морозенка  із  земель
сільськогосподарського  призначення  (рілля)  в  межах  населеного  пункту  м.
Збаража.
12. Передати у власність гр.  Кударевко Ірині Володимирівні земельну ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:005:0994, площею 0.0664 га. для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.
Крушельницької,  3  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах
населеного пункту м. Збаража.
13. Передати  у  власність  гр.  Зарічній  Оксані  Федорівні земельну  ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:005:1000, площею 0.0100 га. для будівництва
індивідуального гаража №4 із земель житлової та громадської забудови по вул.
Кн. Ольги, в межах населеного пункту м. Збаража.
14.  Передати  у  власність  гр.  Маркевич  Марії  Михайлівні земельну  ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:003:1090, площею 0.1000 га. для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд по вул.  Г.
Пвленка,  60  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах  населеного
пункту м. Збаража.
15. Передати  у  власність  гр.  Маркевич  Марії  Михайлівні земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:003:1099,  площею  0.0169  га.  для  ведення
особистого  селянського  господарства  по  вул.  Павленка  із  земель
сільськогосподарського  призначення  (рілля)  в  межах  населеного  пункту  м.
Збаража.
16. Передати  у  власність  гр.  Чабан  Ганні  Василівні земельну  ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:005:0983, площею 0.1000 га. для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. С.
Петлюри,  4  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах  населеного
пункту м. Збаража.
17. Передати у власність гр.Панасюрі Анатолію Олексійовичу земельну ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:002:0446, площею 0.0053 га. для будівництва
індивідуального гаража №15 із земель житлової та громадської забудови по вул. Р.
Білинських, в межах населеного пункту м. Збаража.
18. Передати  в  оренду  гр.  Крамар  Ользі  Антонівні земельну  ділянку,
кадастровий номер 6122410100:02:003:1086, площею 0.0077 га. для будівництва



та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Грушевського  16/1   із  земель  житлової  та  громадської  забудови  в  межах
населеного пункту м. Збаража терміном на 10 років.
19.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  землі  громадської  забудови  в
межах населеного пункту м. Збаража терміном на 10 років.
20.  Передати  в  оренду  гр.  Мінченко  Дмитру  Івановичу земельну  ділянку
площею  0.0222  га.  кадастровий  номер   6122410100:02:003:1093  для
обслуговування будівель торгівлі, будинку-магазину з житловими приміщеннями,
землі  житлової  та  громадської  забудови,  в  межах  населеного  пункту  по  вул.
Симоненка, 2а м. Збаража  терміном на 10 років.
21. 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, кадастровий номер 6122410100:02:003:0538 площею 0.0750 га.,
яка розташована в межах населеного пункту м. Збаража по вул. С.Стрільців,1Ж
терміном на 49 років.
22. 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, яка знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
23.  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, яка знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
24. 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,  яка знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
25. 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, яка знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради. 
26.  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 яка  знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
27. 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,  яка  знаходиться  в
межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
28.  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, яка знаходиться в межах
населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
29. 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, яка знаходиться в межах
населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
30.  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, яка знаходиться в межах населеного
пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.
31. 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, яка знаходиться в межах населеного пункту
м. Збаража на території Збаразької міської ради.
32. 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 із земель житлової
та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража
на території Збаразької міської ради.
33.  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  в  межах  населеного  пункту   м.
Збаража.
34. 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 в межах населеного пункту м. Збаража.
35.  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  з
моменту закінченням строку дії.
36. 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   в межах населеного пункту м. Збаража.   
37.   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.
38.   1. Внести 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”, а  саме п. 1 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.”
39. Внести зміни в рішення сесії Збаразької міської ради № 897 від 22.10.2014 р. “
Про    дозвіл  на   складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки”  а  саме  п.  1  даного  рішення  винести  в  такій  редакції;  “  Дати  дозвіл
Тернопільській обласній раді на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із земель запасу міської ради в межах населеного пункту, для
промислового  використання  з  метою  передачі  в  постійне  користування,
орієнтовною площею 0.60 га. по  вул. Залізнична, 9 м. Збаража.
40.1. 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”,  а   саме  п.  1  викласти  в  такій  редакції:  “Дати  дозвіл
гр.Шершун  М.  С.,  гр.  Орлінській  О.  В.,  гр.  Мудровській  Л.  М.  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 0.2469 га. по вул. Грушевського, 74 м.
Збаража.”
41.  Дати  дозвіл  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  кадастровий  номер
6122410100:02:003:1058  площею  0.0032  га.  та  кадастровий  номер
6122410100:02:003:0646  площею  0.0061  га.   по  вул.  Грушевського,  107  а  м.
Збаража  для  продажу  її  у  власність  ФОП Совику   Тарасу  Миколайовичу, яка
перебуває у нього в оренді для обслуговування будівлі торгівлі.
42.  1. Припинити дію договору оренди  землі  від   03.09.2014 р.  украденого з
Савронь   Марією  Олексієвною    площею  0,7997  га.  кадастровий  номер
6122410100:02:005:0061 по вул. Д. Галицького,93 м. Збаража.
2.Перевести земельну ділянку площею 0,7997 га в землі запасу Збаразької міської
ради.
43. 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, затвердити склад комісії 
- Лучанко З. Р.  
-  Полікровський В. Р
- Рудан А. М..
- Присяжнюк О. А.
- Мартиненко О. М.
- Демчук В.Р.
  Комісії свої пропозиції винести на розгляд сесії.
44. 1.Збаразькому  міському  комунальному  підприємству  “Збараж”   взяти  на
баланс,  як  майно  комунальної  власності,   будинок  котельні  №2  по  вул.
Коцюбинського м.Збаража.
2. Припинити Тернопільському обласному  комунальному підприємству теплових
мереж  “Тернопільтеплокомунерго”  право  користування  земельною  ділянкою
площею 0,13 га. по вул. Коцюбинського, 2  м. Збаража .
3.  Внести зміни в Державний Акт на право постійного користування Ш-ТР №
001849  від 10.12.2001 р. згідно п. 2 даного рішення.
4. 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  0,1766  га.  для  розміщення  та  експлуатації  основних,
підсобних  і  допоміжних будівель  та  споруд технічної  інфраструктури  по  вул.
Коцюбинського,2  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту  м.  Збаража  на
території Збаразької міської ради.
- Юзьвак Б.Є.  — голови комісії 


