
ПРОЄКТ 
__ листопада 2021 року                                                                                   № __ 

 

Про припинення права постійно користування 

земельними ділянками за управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької районної державної 

адміністрації та надання права користування 

земельними ділянками управлінню освіти, молоді 

та спорту Збаразької міської ради 

 

Розглянувши клопотання  Тернопільської районної державної 

адміністрації  від 12.11.2021 №_______, управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради від 12 листопада 2021 року №____ 01-16, відповідно до 

статей 123, 141 Земельного кодексу України, керуючись Законом України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження голови 

Збаразької районної державної адміністрації від 11.12.2020 № 311/01-06 "Про 

вихід зі складу засновників закладів освіти району", наказ з питань освіти та 

сім’ї Збаразької районної державної адміністрації від 14.12.2020 № 81-од "Про 

передачу закладів освіти-об’єктів комунальної власності в управління 

Збаразької міської ради, рішення Збаразької міської ради від 24.12.2020 

№VIII/3/17 "Про прийняття прав засновника", висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища, Збаразька 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити право постійного користування, зареєстроване за 

управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької районної державної 

адміністрації  (код ЄДРПОУ 40428935), земельними ділянками: 

- площею 0,7925 га по вул. Заводська, 21, м. Збараж, кадастровий номер 

6122480400:05:003:0212,   

- площею 0,3494 га по вул. Шевченка, 1, м. Збараж, кадастровий номер 

6122410100:02:003:0963, 

- площею 0,6275 га у м. Збараж, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0665, 

- площею 0,4072 га по вул. Родини Білинських, 2, м. Збараж, кадастровий 

номер 6122410100:02:003:0964, 

- площею 0,0359 га по вул. Шевченка, 4, м. Збараж, кадастровий номер  

6122410100:02:005:0949, 

- площею 0.15 га по вул. Морозенка, 18, А м. Збараж,  кадастровий номер 

6122410100:02:005:0599. 

2. Надати право постійного користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради (код ЄДРПОУ 43930548) земельними 

ділянками, зазначеними в додатку 1 до даного рішення.  



3. Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради здійснити 

дії щодо реєстрації права постійного користування на земельні ділянки, 

зазначені в додатку 1 до даного рішення. 

 

Міський голова             Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 
Флінта Володимир 

 

 

 

 

 

  



Додаток  

до рішення __  

від __.11.2021 №__- 

 

Перелік земельних ділянок, що надаються управлінню освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради на праві постійного користування 

 
Адреса Кадастровий номер Площа Цільове призначення 

Тернопільська область,  

с. Максимівка, вул. 

Шевченка,21  

6122486400:02:001:0269 2.0000 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл.,  

с. Шимківці, 

вул. Шкільна, 

 зем. діл. 18 

6122489600:02:003:0196 

 

1.3787 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл., 

с.Шимківці 

6122489600:02:003:0195 0.2213 га Для дослідних та навчальних цілей 

 

Тернопільська обл.,  

с. Максимівка, 

вул.,Сонячна 33 

6122486400:02:001:0267 0.4577 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл., 

с. Доброводи, 

вул. Роздольського,14 

6122482400:02:001:0463 0.3615 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл.,  

с. Стриївка, 

вул. Грушевського,1а 

6122488400:02:001:0299 3.7400 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл., 

с. Травневе, 

вул. Івана Франка,67 

6122488400:03:001:0121 1.4200 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл.,  

м. Збараж, вул. 

Заводська, зем. діл.21 

6122480400:05:003:0212 0.7925 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл., 

с.Синява, вул. 

Турського,10 

6122487800:02:002:0615 

 

2.0100 га 

 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

Тернопільська обл., 

с. Синява 

6122487800:02:002:0616 0.5600 га Для дослідних і навчальних цілей  

 

Тернопільська обл.,  

с. Колодне, вул. 

Шкільна, зем. діл. 3 

6122484800:02:001:0446 

 

 

2.9832 га 

 

 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл., с. 

Колодне 

6122484800:02:001:0444 0.4546 га Для дослідних і навчальних цілей  

 

Тернопільська обл., с. 

Колодне 

6122484800:02:001:0445 1.2722  га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл.,  

с. Болязуби, 

вул.Садова(вул.9 січня) 

земельна ділянка 2 

6122484800:03:001:0365 0.82 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська обл., 

с. Киданці,  

6122484200:02:002:0102 0.1183 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 



вул.Сонячна,земельна 

ділянка 16 

 

Тернопільська область, 

с.Кретівці, вулиця 

Дружби, 67 

6122485600:02:001:0125 1,7 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська область, , 

с. Чернихівці, вулиця 

Шкільна, 36 

6122488800:02:002:0635 1.7 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська область, 

с. Старий Збараж, 

вулиця Старозбарзька, 

142, а 

6122488200:02:001:0504 0.3814 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

  

Тернопільська область, 

с. Старий Збараж, 

вулиця Старозбаразька, 

13 

6122488200:02:001:0505 0.07 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

Тернопільська область, 

с.Іванчани, вулиця Нова, 

8 

6122483600:02:002:0205 0.6352 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область, 

с.Решнівка, вулиця 

І.Франка, 48 

6122489600:03:001:0206 1.2628 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська область, 

с.Доброводи, вулиця 

Шкільна, 8 

6122482400:02:002:0797 1.3883 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська область, 

с. Залужжя, вулиця 

І.Франка, 26 

6122483000:02:001:0224 0.9994 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська область, 

с. Залужжя, вул.  

І. Франка (стадіон) 

6122483000:02:001:0223 0.4406 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська область,  

м. Збараж, вулиця 

Шевченка, 1 

6122410100:02:003:0963 0.3494 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область,  

м. Збараж (стадіон) 

6122410100:02:002:0665 0.6275 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область, 

м. Збараж, вулиця Р. 

Білинських, 2 

6122410100:02:003:0964 0.4072 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область,  

м. Збараж, вулиця 

Шевченка, 4 

6122410100:02:005:0949 0.0359 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

Тернопільська область, 

м. Збараж, вулиця 

Чорновола, 1 

6122410100:02:005:1046 1.6792 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область, 

Збаразький район, 

м.Збараж, вулиця 

Чорновола 

6122410100:02:005:1047 0.5965 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

Тернопільська область, 

с. Киданці, вулиця 

Шкільна, 5 

6122484200:02:002:0137 0.287 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  



Тернопільська область, 

с. Киданці, вулиця 

Шкільна, 17, а 

6122484200:02:002:0138 0.6545 

га 

 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область, 

с. Киданці,  

6122484200:02:001:0114 0,55 га Для дослідних і навчальних цілей, 

пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 

Тернопільська область, 

с. Нижчі Луб'янки, вул 

Б.Хмельницького, 59 

6122486700:02:001:0397 1.535 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область, 

с. Нижчі Луб'янки, вул 

Б.Хмельницького, 72 

6122486700:02:001:0394 0.47 га  Для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

освіти  

Тернопільська область, 

м.Збараж, вулиця 

Чорновола, 51 

6122488400:04:001:0683 0.4536 

га 

для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

Тернопільська область, 

с.Чернихівці, вулиця 

Шкільна, 28 

6122488800:02:002:0715 0.2919 

га 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

м. Збараж, вулиця 

Морозенка, 18, А 

 

6122410100:02:005:059

9 

 

0.15 га Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

 

 

Секретар ради      Роман НАПОВАНЕЦЬ 


