
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

ПРОТОКОЛ №30
18 квітня 2019  року           м. Збараж

Пленарне  засідання  двадцять  дев’ятої  сесії  відкриває  та  веде  міський
голова  Збаража Полікровський Р.С.  На пленарне засідання  двадцять  дев’ятої
сесії міської ради VII скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 17 (список
присутніх додається) та міський голова Збаража Полікровський Р.С. Пленарне
засідання  двадцять  дев’ятої  сесії  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.    
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. Драган Вадим Леонідович 14. Полікровська Тетяна Степанівна

6. Забурський Володимир Євгенович 15. Полікровський Іван Степанович

7. Комендат Максим Володимирович 16. Рудан Андрій Миколайович

8. Лучанко Зеновій Романович 17. Юзьвак Богдан Євгенович 

9. Мандзюк Наталія Михайлівна

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 6. Прокоп Володимир Романович

2. Грабовський Віктор Васильович 7. Саричев Олександр Ігорович

3. Домбик Валерій Станіславович 8. Світлична Світлана Георгіївна 

4. Кухарська Ірина Романівна 9. Суконнік Валерій Іванович

5. Мартиненко Олександр 
Валерійович

    Додаток №1 до протоколу (додається)



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміни в структурі та штатному розписі міської ради;

2. Розгляд заяв громадян міста;

3. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про зміни в структурі та штатному розписі міської ради  —

начальника  відділу  реєстрації  та  правового  забезпечення  Присяжнюка  О.А.,

котрий зачитав проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/1 (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.  Чернецькій  Ганні  Степанівні  земельну  ділянку

площею 0.0616 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Миру, 25.

—  передати у власність гр. Мельник Марії Петрівні земельну ділянку площею

0.0621  га  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку  по  вул.

Поповича, 24.

—  передати  у  власність  гр.  Дорошенко Надії  Михайлівні  земельну ділянку

площею 0.0650 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Коперника, 3.

—  передати  у  власність  гр.  Кучан  Галині  Володимирівні  земельну  ділянку

площею 0.0142 га  для ведення особистого селянського господарства по вул.

Стуса.



—  передати  у  власність  гр.  Милян  Юрію  Миколайовичу  земельну  ділянку

площею 0.0599 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Мазепи, 10.

—  передати  у власність гр.  Фучило Валентині  Григорівні  земельну ділянку

площею 0.1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Д.Галицького, 111.

—  передати  у  власність  гр.  Крисоватій  Ользі  Степанівні  земельну  ділянку

площею 0.1000 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Січових Стрільців, 29.

—  передати  у  власність  гр.  Крисоватій  Ользі  Степанівні  земельну  ділянку

площею 0.0343 га  для ведення особистого селянського господарства по вул.

Січових Стрільців. 

—  передати у власність гр. Стецині Марії Петрівні земельну ділянку площею

0.0613 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул. Петлюри,

31.

— передати  у  власність  гр.  Поповичу Роману Романовичу  земельну ділянку

площею 0.1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Низька, 22.

— передати  у  власність  гр.  Поповичу Роману Романовичу  земельну ділянку

площею 0.0721  га  для  ведення  особистого селянського господарства  по  вул.

Низька.

— передати у власність гр. Дулепі Надії Михайлівні земельну ділянку площею

0.1000 га для будівництва і  обслуговування житлового будинку по вул.  Івана

Франка, 18.

— передати  у  власність  гр.  Олійник  Марії  Володимирівні  земельну  ділянку

площею 0.0483 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Івана Прашка, 5. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:

— дати дозвіл гр. Задойко Зіновію Володимировичу на виготовлення технічної

документації  із  землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею

0.0039 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 3  по

вул. Грушевського, 87.

—  дати  дозвіл  гр.  Черваку  Валерію  Івановичу  на  виготовлення  технічної

документації  із  землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею

0,0835 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських

будівель та споруд по вул. Л.Українки, 73.

— дати дозвіл гр. Волошину Василю Васильовичу на виготовлення технічної

документації  із  землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею

0.0026 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 39  по

вул. Грушевського.

—  дати  дозвіл  гр.  Дулепі  Надії  Михайлівні  на  виготовлення  технічної

документації  із  землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею

0.0684  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   по  вул.  Івана

Франка.

—  дати  дозвіл  гр.  Лавренюк  Ірині  Олексіївні  на  виготовлення  технічної

документації  із  землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею

0.0029 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 36  по

вул. Грушевського.

—  дати  дозвіл  гр.  Папурі  Марії  Андріївні  на  виготовлення  технічної

документації  із  землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею

0.0031 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаража № 65А.

—  дати  дозвіл  гр.  Козій  Володимиру  Володимировичу  на  виготовлення

технічної  документації  із  землеустрою для передачі  у  власність  орієнтовною

площею  0,10 га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку

господарських будівель та споруд по вул. Сагайдачного,  44. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/29/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  припинити  право  користування  ТОВ  ”  Збаразький  постач”

земельною ділянкою 0,0389 га у зв'язку з відчуженням будівель та споруд по

вул. Грушевського, 145Б та  Дати дозвіл гр. Ломазі Ігорю Володимировичу на

виготовлення технічної документації із землеустрою. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  у  зв'язку  з  переходу  права  власності  на  будівлі,  припинити

договір  оренди  землі  в  частині  оренди  попереднім  орендарем   ТзОВ  “

Радивилівський асфальтобетонний завод “  та передати в оренду Камінському

Назару Петровичу земельну ділянку площею 0,6724 га. по вул. Д. Галицького,

93.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: у зв'язку з відчуженням 1/2 частини адміністративного будинку

по  вул.  Грушевського,  145Б  та  переходу  права  на  нього  до  Ломаги  Ігоря

Володимировича, припинити договір оренди землі в частині оренди попереднім

орендарем Чепіль В.  Т. та  передати в оренду Ломазі  Ігорю Володимировичу

земельну ділянку площею 0.03 га. по вул. Грушевського, 145Б.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ: у зв'язку з смертю орендаря, припинити договір оренди землі в

частині  оренди  попереднім  орендарем  Новоселецьким  Анатолієм

Анатолійовичем  та  передати  в  оренду  Новоселецькій  Марії  Анатоліївні

земельну ділянку площею 0.0134 га. по вул. С. Стрільців, 1А.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: продовжити Бочаровій І. В. терміном на 25 договір оренди землі

для обслуговування будівель торгівлі вул. С. Стрільців.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: поновити  Бочарову О. М.   оренду  землі, земельну ділянку для

обслуговування будівель торгівлі вул. С. Стрільців.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 1; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  розроблений  детальний  план  території  (земельні

ділянки пл. 0,1612 га та пл. 0,0149 га) на будівництво будівлі та  зміни цільового

призначення земельної ділянки площею 0,0149 га по вулиці Грушевського.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл  на розроблення детального плану території з метою

зміни  цільового  призначення  земельної  ділянки  площею  0,006  га  по  вулиці

Коцюбинського для  будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: надати Збаразькому тарному комбінату згоду на поділ   земельної

ділянки  площею  3,8115  га  для  обслуговування  будівель  та  споруд,  яка

знаходиться в межах населеного пункту по вул. Заводська, 65.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/12 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати в спільну сумісну власність гр. Мацишину Любомиру
Феодосійовичу,  гр.  Мацишина  Артусі  Петрівні,  гр.  Тарасюку  Петру
Васильовичу, гр. Куприк Євгенії Данилівні, гр. Куприку Петру Ярославовичу,
гр.  Пилипчук  Зоряні  Ярославівні,  гр.  Конечному  Тарасу  Васильовичу,  гр.
Конечному  Василю  Рудольфовичу,  гр.  Конечній  Любові  Євгенівні,  гр.
Конечному  Михайлу  Васильовичу,земельну  ділянку  для  обслуговування
багатоквартирного  житлового  будинку, площею  0,1672  га  з  земель  житлової
забудови, запасу міської ради по вул. Грушевського, 109.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/29/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Сесія завершила роботу.

Міський голови Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ
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