
 

Проект РІШЕННЯ 
 

№ VIIІ/21/                                                                                        від  лютого 2023 року 

Про передачу в постійне користування 

земельних ділянок  КУ “Центр культури і 

дозвілля” 

 

Розглянувши клопотання начальника відділу культури  Збаразької міської ради (вх. №05-4011/2.6 

від 28.12.2023 р.) про передачу в постійне користування земельних ділянок під об’єктами 

нерухомого майна котрі перебувають на балансі КУ “Центр культури і дозвілля” Збаразької 

міської ради,  пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних 

відносин  агропромислового комплексу та охорони природного середовища,  (протокол № 35 від 

16.02.2023 р.), керуючись ст. 12, 19, 20,  92, 122, 123,  Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій, ст. 21 

Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” сесія міської ради: 

 

  ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                             

  

1. Передати КУ “Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради  в постійне користування, 

земельні ділянки  загальною площею 4,4869 га. для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування  із земель загального користування,  що 

знаходяться на території Збаразької міської ради  згідно списку. 

2 Здійснити державну реєстрацію речових прав за Збаразькою міською на  земельні ділянки  

згідно списку зазначених в п. 1 даного рішення, у відповідності до чинного законодавства. 

3.  Здійснити державну реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки. 

4. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 

5. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

 

 Збаразький міський голова                                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення 

Перелік земельних ділянок що надаються у постійне користування, КУ “Центр культури і 

дозвілля” Збаразької міської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування 

№ 

п/

п 

Назва клубного 

закладу 

Адреса Площа 

земельно

ї ділянки, 

га 

Код 

цільово

го 

признач

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

(у разі наявності) 



ення 

згідно 

КВЦПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Комунальна установа 

“Центр культури і 

дозвілля” Збаразької 

міської ради 

м. Збараж 

вул. 

Травнева, 2 

0,5300 03.05. 6122410100:02:005:0755 

2 Клуб с. Залужжя 

комунальної установи 

“Центр культури і 

дозвілля” Збаразької 

міської ради 

с. Залужжя 

вул. 

Збаразька, 12 

А 

0,0800 03.05. 6122483000:02:001:0243 

3 Клуб с. Чумалі філії 

центру культури і 

дозвілля с. Добриводи 

с. Чумалі 

вул. 

Шевченка, 52 

0,1100 03.05. 6122487000:04:001:0092 

4 Філія центру культури 

і дозвілля с. Киданці 

с. Киданці 

вул. 

Центральна, 

15 

0,0500 03.05. 6122484200:02:001:0136 

5 Клуб с. Івашківці філії 

центру культури і 

дозвілля с. Чернихівці 

с. Івашківці 

вул. Байди 

Вишнівецько

го, 51 

0,2200 03.05. 6122483000:04:001:0135 

6 Філія центру культури 

і дозвілля с. Гніздичне 

с. Гніздичне 

вул. Широка, 

1 

0,1251 03.05. 6122481800:02:003:0273 

7 Клуб с. Олишківці 

філії центру культури і 

дозвілля с. Гніздичне 

с. Олишківці 

вул. 

Шевченка, 37 

Б 

0,2000 03.05. 6122483300:04:001:0188 

8 Філія центру культури 

і дозвілля с. Стриївка 

с. Стриївка 

вул. 

Грушевськог

о, 5А 

0,5990 03.05. 6122488400:02:001:0292 

9 Клуб с. Травневе філії 

центру культури і 

дозвілля с. Стриївка 

с. Травневе 

вул. Дружби, 

14 А 

0,5540 03.05. 6122488400:03:001:0110 

10 Клуб с. Тарасівка філії 

центру культури і 

дозвілля с. Розношинці 

с. Тарасівка 

вул. Довга, 

24 А 

0,1000 03.05. 6122480400:04:001:0238 

11 Клуб с. Ч. Ліс філії 

центру культури і 

дозвілля с. Розношинці 

с. Чорний Ліс   

вул. Лісова, 1 

0,3488 03.05. 6122480400:02:001:0175 

12 Філія центру культури 

і дозвілля с. Нижчі 

Луб’янки 

с. Нижчі 

Луб’янки 

вул. 

Хмельницько

го, 70 

0,3300 03.05. 6122486700:02:001:0393 

13 Клуб с. Витківці філії 

центру культури і 

с. Витківці                   

вул. 

0,2000 03.05. 6122483300:03:001:0122 



дозвілля с. Колодно Тимошенка, 

32 А 

14 Клуб с. Болязуби філії 

центру культури і 

дозвілля с. Колодно 

с. Болязуби 

вул. 

Молодіжна, 4 

0,1200 03.05. 6122484800:03:001:0374 

15 Філія центру культури 

і дозвілля с. Шимківці 

с. Шимківці 

вул. Над 

Ставом, 2 

0,6600 03.05. 6122489600:02:002:0151 

16 Клуб с. Решнівка філії 

центру культури і 

дозвілля с. Шимківці 

с. Решнівка 

вул. Івана 

Франка, 34 А 

0,2600 03.05. 6122489600:03:001:0201 

 Всього  4,4869 

 

  

 

 


