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ЗБ А РА ЗЬ КА  М І С Ь КА  РАД А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С КЛ ИКА ННЯ  

Ч Е ТВ Е Р ТА  СЕ С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/4/4                       від 27 січня 2021 року 

 

Про звернення депутатів Збаразької міської 

ради до Міністра культури та інформаційної 

політики України О.В. ТКАЧЕНКА 

  

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про статус депутатів місцевих рад», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити звернення депутатів Збаразької міської ради до Міністра культури та 

інформаційної політики України О.В. ТКАЧЕНКА  (додаток 1). 

2. Рішення надіслати Міністру культури та інформаційної політики України 

О.В. ТКАЧЕНКУ. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Збаразької міської 

ради Романа НАПОВАНЦЯ. 

 

 

 

Голова міської ради     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
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Додаток 1 

до рішення Збаразької міської ради 

№VIII/4/4 від«27» січня 2021 р 
 

Міністру культури та 

інформаційної політики 

України О.В. ТКАЧЕНКУ 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Збаразької міської ради VІII скликання до Міністра культури та 

інформаційної політики України О.В. ТКАЧЕНКА 

 

 У м. Збараж, Тернопільської області, з 2016 року працюють очисні споруди, 

які споруджені за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Проте, самі 

очисні споруди, знаходяться у будівлі «Енергокорпусу» виробничої бази, що 

знаходиться на території монастиря Бернардинів. Згаданий об’єкт разом з 

монастирем Бернардинів перебуває на балансі Національного заповідника «Замки 

Тернопілля». Сам «Енергокорпус» немає жодного історичного чи культурного 

значення, а лише знаходиться поблизу монастиря Бернардинів. 

 Громада м. Збаража вимушена орендувати будівлю «Енергокорпусу», що 

лягає непосильним тягарем на міський бюджет на сума понад 400 тис. грн. При 

формуванні тарифу на водовідведення вимушено закладається оренда плата за 

будівлю «Енергокорпусу». Це, у свою чергу, призводить до зростання тарифу на 

2.96 грн. за 1 м3 лише за рахунок оренди. 

 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1253 від 13 серпня 2003 

року “Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність 

об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного 

будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем 

колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в 

процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-
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правонаступників” об'єктами передачі згідно з цим Порядком є: інженерні будівлі 

та споруди,  призначені для  обслуговування  об'єктів  соціальної  сфери,  

житлового фонду. 

 Враховуючи те, що будівля «Енергокорпусу» призначена для 

обслуговування об'єктів соціальної сфери та немає жодної історичної чи 

архітектурної цінності просимо Вас передати «Енергокорпус» площею 820.5 м2 по 

вул. Незалежності, 8 у власність територіальної громади м. Збараж, як  об'єкт 

соціальної сфери. 

 

ПРИЙНЯТО НА ЧЕТВЕРТІЙ СЕСІЇ 

 ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

VIІI СКЛИКАННЯ 27.01.2021. 


