
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 

 

проект  РІШЕННЯ 
  

№VIII/8/                                                                                                      від    2021 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок ВАТ "Тернопільобленерго" 
 
 

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

1832/2.6 від 18.05.2021 р., вх. № 05-1831/2.6 від 18.05.2021 р., вх. № 05-1833/2.6 від 18.05.2021 

р., вх.№ 05-1834/2.6 від 18.05.2021 р., вх. № 05-1835/2.6 від 18.05.2021 р., вх. № 05-1836/2.6 від 

18.05.2021 р., від № 05-1796/2.6 від 17.05.2021 р., вх. № 05-868/2.6 від 15.05.2021 р., вх. № 05-

182/2.6 від 22.01.2021 р., вх. № 05-1797/2.6 від 17.05.2021 р.), 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  №14 від 16.06.2021 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 0,0200 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-416)  в межах населеного пункту с. Нижчі 

Луб'янки  Тернопільської області. 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-391) за   межами населеного пункту с. Новики 

Тернопільської області. 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-137), яка знаходиться  в межах населеного 

пункту с. Олишківці Тернопільської області. 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-119), яка знаходиться  за   межами населеного 

пункту с. Стриївка Тернопільської області. 

5.Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “Тернопільобленерго” на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-61), яка знаходиться    в   межах населеного 

пункту с. Івашківці Тернопільської області. 

6. Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “Тернопільобленерго” на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-290), яка знаходиться  в  межах населеного 

пункту с. Старий Збараж Тернопільської області. 

7. Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “Тернопільобленерго” на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-354), яка знаходиться  за  межами населеного 

пункту с. Чернихівці Тернопільської області. 

8. Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “Тернопільобленерго” на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-330), яка знаходиться  за  межами населеного 

пункту с. Стриївка Тернопільської області. 
9. Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “Тернопільобленерго” на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 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-143), яка знаходиться  за межами населеного 

пункту с. Зарубинці Тернопільської області. 
10. Дати дозвіл Відкритому акціонерному товариству “Тернопільобленерго” на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0646 га. з 

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

для обслуговування  будівель та споруд об'єктів  нерухомого майна що перебувають у 

власності, яка знаходиться    по вул. Залізнична, 19 м. Збараж Тернопільської області. 
11. 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. 
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з   

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 
    
 

Збаразький міський голова                             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 


