
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

ОД И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/11/40         від 18 жовтня 2021 року 

 

Про погодження проведення 

проектно-пошукових та будівельно-

монтажних робіт 
 

   

Розглянувши звернення Приватного підприємства „Західний Буг” від 

04 жовтня 2021 р. № ЗБ-2015-10-21 про надання письмової згоди на зведення 

виробничих будівель на земельній ділянці за кадастровим номером: 

6122480400:01:001:1098, договір оренди землі № 200 від 15 квітня 2021 року, 

містобудівні умови та обмеження на проектування об’єкта будівництва „Нове 

будівництво силосів для зберігання зерна на території ПП „Західний Буг” за 

адресою: вул. Кармелюка, 1н, за межами м. Збараж, Тернопільський район, 

Тернопільська область” за реєстраційним номером ЄДЕССБ: MU01:6753-6374-

4750-1587, містобудівну документацію „Детальний план території земельної 

ділянки (кадастровий номер: 6122480400:01:001:1098) за межами населеного 

пункту м. Збараж Збаразького району Тернопільської області”, розроблений 

ФОП Вахнич Т.Р. та Звіт про стратегічну екологічну оцінку містобудівного 

проекту „Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер: 

6122480400:01:001:1098) за межами населеного пункту м. Збараж Збаразького 

району Тернопільської області”, розроблений ФОП Вахнич Т.Р., взявши до 

уваги пропозиції постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища та постійної 

комісії з питань архітектури, містобудування, інвестицій, зовнішньо-

економічної діяльності, зв’язку, промисловості, 

енергозабезпечення, енергоефективності та житлово-побутових відносин, 

керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська 

рада, 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити Приватному підприємству „Західний Буг” проведення 

проектно-пошукових та будівельно-монтажних робіт по об’єкту „Нове 

будівництво силосів для зберігання зерна на території ПП „Західний Буг” за 

адресою: вул. Кармелюка, 1н, за межами м. Збараж, Тернопільський район, 



Тернопільська область” на орендованій земельній ділянці за кадастровим 

номером: 6122480400:01:001:1098. 

  

2. Приватному підприємству „Західний Буг” забезпечити дотримання 

норм чинного законодавства, що регламентує проведення робіт, зазначених у 

пункті 1 цього рішення, умов договору оренди землі, положень містобудівної 

документації, державних будівельних, пожежних, санітарних норм, стандартів 

та правил. 

      

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та 

охорони природного середовища та постійну комісію з питань архітектури, 

містобудування, інвестицій, зовнішньо-економічної діяльності, зв’язку, 

промисловості, енергозабезпечення, енергоефективності та житлово-побутових 

відносин. 
 

 
 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


