
 

Проект РІШЕННЯ 
 

 

№ VIIІ/21                                                                               від  2023 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо  

інвентаризації земельної ділянки 
 

  Розглянувши заяву начальника відділу культури Гафткович О. (вх.№05-4011/2.6 від 

28.12.2022р.), про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо інвентаризації 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна,  пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол №  від  .2023 р.),  керуючись  Земельним Кодексом України, ст. 26 Закону 

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

Закону України “Про державний земельний кадастр”,  сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок комунальної власності з земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, що 

знаходяться на території Збаразької територіальної громади (згідно списку). 

2. Замовити   розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок у відповідності до п.1 даного рішення і подати на розгляд та затвердження   сесії 

Збаразької міської ради 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища.   

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

 

 

Збаразький міський голова                          Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва клубного закладу Адреса 

1 2 3 

1 Філія центру культури і дозвілля “Народна 

творчість” 

м. Збараж 

вул. Незалежності, 4 



 

2 Філія центру культури і дозвілля “Мистецька 

резиденція ім. Назарія Войтовича” 

с. Травневе 

вул. Дружби, 70 А 

3 Клуб с. Ст. Збараж комунальної установи “Центр 

культури і дозвілля” Збаразької міської ради 

с. Старий Збараж 

вул. Старозбаразька, 

142 

4 Філія центру культури і дозвілля с. Добриводи с. Добриводи 

вул. Шевченка, 1 

5 Клуб с. Новики філії центру культури і дозвілля с. 

Добриводи 

с. Новики 

вул. Нова, 14 

6 Клуб с. Зарубинці філії центру культури і дозвілля 

с. Добриводи 

с. Зарубинці 

вул. Шевченка, 27 

7 Філія центру культури і дозвілля с. Чернихівці с. Чернихівці 

вул. І. Франка, 65 

8 Філія центру культури і дозвілля с. Вищі Луб’янки с. Вищі Луб’янки 

вул. І. Франка, 66 

9 Клуб с. Добромірка філії центру культури і 

дозвілля с. Вищі Луб’янки 

с. Добромірка 

вул. Л. Українки, 44 

10 Клуб с. Шили філії центру культури і дозвілля с. 

Вищі Луб’янки 

с. Шили 

вул. Шевченка, 79 

11 Клуб с. Кретівці філії центру культури і дозвілля с. 

Стриївка 

с. Кретівці 

вул. Дружби, 97 

12 Філія центру культури і дозвілля                              с. 

Розношинці 

с. Розношинці 

вул. Стефаника, 59 

13 Клуб с. Красносільці філії центру культури і 

дозвілля с. Розношинці 

с. Красносільці 

вул. Шкільна, 17 

14 Клуб с. Синява філії центру культури і дозвілля с. 

Нижчі Луб’янки 

с. Синява 

вул. Максима Джули, 

3б 

15 Філія центру культури і дозвілля с. Кобилля с. Кобилля                   

вул. Шевченка, 2 

16 Клуб с. Іванчани філії центру культури і дозвілля 

с. Кобилля 

с. Іванчани                  

вул. Нова, 2 

17 Клуб с. М. Березовиця філії центру культури і 

дозвілля с. Кобилля 

с. Мала Березовиця    

вул. Центральна, 53 

18 Філія центру культури і дозвілля с. Колодно с. Колодно                  

вул. Морозенка, 2 

19 Клуб с. Шили філії центру культури і дозвілля с. 

Шимківці 

с. Шили 

вул. Мічуріна, 22 

20 Філія центру культури і дозвілля                                с. с. Максимівка 

вул. Шевченка, 48 



Максимівка 

 


