
 
 

                           З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  
 

 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

С Ь О М А  С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 
        

№ VIIІ/7/101                                                                                                 від 09 евітня 2021 року 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки 

 

Керуючись Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 

листопада 2011 року № 290 "Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 

1468/20206, ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території", ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Законом України  “Про землеустрій”, ст. 12, 

116, 134,135,136  Земельного Кодексу, взявши до уваги пропозиції постійної депутатської комісії 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол №11  від 

06.04.2021р.), міська рада 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити розроблений детальний план території для організації виробничо-складської 

території з об’єктами дорожнього сервісу по вул. Д. Галицького  в межах населеного пункту м. 

Збаража Тернопільської області. 

2. Впродовж десяти днів з моменту прийняття, здійснити опублікування п. 1 даного рішення в 

засобах масової інформації та на офіційному веб сайті міської ради. 

3. Затвердити перелік земельних ділянок ( земельні ділянки  передбачені детальним планом по 

вул. Д. Галицького) право оренди на які підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону 

на території міста Збараж Тернопільської області. (додаток 1). 

4. Визначити виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого уповноважити здійснити 

дії щодо підготовки лота та проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права  

оренди на земельні ділянки. 

5. Суму витрат, які будуть здійсненні виконавцем земельних торгів на підготовку лотів, організацію 

та проведення земельних торгів покласти на переможця торгів 

6. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,I 

орієнтовною площею  1,3 га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради, для   для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови, для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул. Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража.    

7. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ІІ 

орієнтовною площею 1,3 га., з земель промисловості,  із запасу  Збаразької міської ради,   для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по вул. 

Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

 



8. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,ІІІ 

орієнтовною площею 1,74 га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради,   для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

 9. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ІV 

орієнтовною площею 0,42 га., з земель сільськогосподарського призначення (пасовище), із запасу 

Збаразької міської ради, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

будівництва та обслуговування будівель виробничо- складської забудови для продажу права 

оренди на неї на конкурентних засадах по вул. Д. Галицького в межах населеного пункту м. 

Збаража. 

 10. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,V 

орієнтовною площею 0,84 га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради,  для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови  для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

 11. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,VІ 

орієнтовною площею 0,39 га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради, для  

будівництва та обслуговування будівель дорожнього сервісу для продажу права оренди на неї на 

конкурентних засадах по вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

12. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,VIІ 

орієнтовною площею 2,0 га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради,  для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

13. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,VIІІ 

орієнтовною площею 1,25га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради, для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

14. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ІX 

орієнтовною площею 1,25 га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради,   для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

15. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, X 

орієнтовною площею 0,37 га., з земель промисловості, із запасу  Збаразької міської ради, для  

будівництва та обслуговування будівель дорожнього сервісу для продажу права оренди на неї на 

конкурентних засадах по вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

16. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань регулювання 

земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища. 

 

 

 Збаразький міський  голова                      Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


