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V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

 Т Р Е Т Я  С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 
  

№ VIII/3/28                                                                                             від 24.12.2020 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 
 

Розглянувши листи в. о. Голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” (вх № 05-1433/2.6 від 

14.12.2020р),(вх № 05-1452/2.6 від 16.12.2020р),(вх № 05-1451/2.6 від 16.12.2020р),(вх № 05-

1434/2.6 від 14.12.2020р) щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі електричної  енергії, взявши 

до уваги пропозиції постійної депутатської комісії  з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища  (протокол № 2  від 17.12.2020 

р.), керуючись Законом України “Про землеустрій”, ст. 12, 76, 116,123, 134, Земельного Кодексу 

України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

1. Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “ Тернопільобленерго” на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га. з земель запасу, 

громадського призначення,  з метою передачі в оренду, терміном на 49 років, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії, (ЗТП-77)  в межах населеного пункту с. Іванчани. 

 

2 Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “ Тернопільобленерго” на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га. з земель запасу, 

громадського призначення,  з метою передачі в оренду, терміном на 49 років, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії, (ЗТП-51)  в межах населеного пункту с. Синява. 

 

3.Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “ Тернопільобленерго” на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га. з земель запасу, 

громадського призначення,  з метою передачі в оренду, терміном на 49 років, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії, (ЗТП-395)  в межах населеного пункту с. Синява. 

 

4. Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “ Тернопільобленерго” на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га. з земель запасу, 

громадського призначення,  з метою передачі в оренду, терміном на 49 років, для 

розміщення ,будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії, (ЗТП-76)  в межах населеного пункту с. Мала Березовиця, 

Тернопільської обл. 

  

5 Відкритому акціонерному товариству “Тернопільобленерго” замовити розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в організації, що має кваліфікаційний 



сертифікат на виконання землевпорядних робіт дотримуючись чинного законодавства та після 

розроблення подати на сесії міської ради для затвердження . 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з   питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища 

    

 

Міський голова Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 
 


