
Гсрноиільеька міська рала 
сьомого скликання

Протокол
м и і палия гої сесії міської ради

2 черная. 26 червня 201 7 року 

Чаї лісі иніь міської рала

м. Тернопіль



Пленарне засідання, 02.06.2017 р.

Ранкове засідання
Список депутатів, які взяли участь в роботі п'я тнадцятої сесії міської ради 02.06.2017р. згідно 
з електронною системою голосування "ВІЧЕ" додасться па 1 арк. (веьоіо - 24).
Артимович А.І., Ьаб'юк М.П.. Ьалук Л.1.. Ьліхар В.В.. Ьо.чсіцук 11.М.. 1 азилишин А.Ь.. 1 евко 
Г.О.. 1 ринда В.11.. Зінь І.Ф.. Климчук О.Д.. Ландяк Н.Д.. Падал С.В.. Паньків П.М.. Півторак 
С.Р., 1 Іоврозник II.1.. Редьква II.М.. С'иропок М.М.. Стаюра В.1.. І качечко А.М.. Іорожпюк 
Р.В.. Шараськіна В.А.. Шморгай О.В.. Шоломейчук 11.В.. Яциковська О.Б.

Присутні: Артимович А.І., Баб'юк М.П.. Ьалук Л.І., Бліхар В.В.. Болсщук П.М.. 1 азилишин 
А.Б.. Гевко Г.О.. Гринда В.П.. Климчук О.А., Ландяк П.Д.. Падал С.В., Півторак С.Р.. 
Поврозник П.І.. Редьква Н.М.. Сиротюк М.М.. Стаюра В.1.. Ткаченко А.М.. Торожнюк Р.В.. 
Шараськіна В.А.. Шморгай О.В.. Шоломейчук 11.В.. Яциковська О.Б.

Відсутні: Бич П.Д.. Білан І .Б.. Генсерук В.А.. Грицишин А.А., Зелінка П.В.. Зінь І.Ф.. 
Ібрагімов М.Р., Лупак С.М., Ляхович Р.М.. Місько В.В.. Навроцький Р.Я.. Нитка О.Б.. Паньків 
Н.М.. Прокопів Л.А., Серетний Т.І., Смакоуз Ю.Г.. Сороколіг І.Л.. 1 урський І.В.. Шкула А.11.. 
Штопко Ю.В.. ІІІумада В.В.

Присутні: Якимчук 11.М. начальник І ернопільської об'єднаної державної податкової 
інспекції І оловного управління ДФС у Гсрнопільській області, І аврилкж С.В. начальник 
Тернопільського МВ 1 УШІ в Іернопільській області, представники громадськості Бойко К.. 
Басалай А.В.. Возник С.О., ІІасгушенич Е.Т.. Сагайдак Ф.І.. Тройська Е.Т.. Підгурська О.В.. 
Мартинюк О.М., Предко С., Демборинський В.М.. Виваль В.В.. Школьна Л.І.. Мацьків ЕС.. 
Красновська Л.І.. Наджога Н.М.. Жак О.О., Коваль В., Ониськів В., Березюк. Дашкевич І.В., 
Марків О.В., Ратушна Л.В.. Козловська М.Н.. Сех 1.1.. Ковальчук Ю.В.. Бих Д.. Щук С., 
Заремба М.. Котляр І.. Боровинський М.. Колодій Я.О.. Собчишин Р.Ю., Ковалик ЕЕ, Колодій 
О.О.. Павлишин Р.Я.. Різник О.І., Шинькар В.. Мамчак Ю.. Кавчак Г.Л., Каськів Я ..Ж ивкоЖ .. 
Куць М.Л.. Нестайко М.І., Качуровський. Дасевич ЕЕ, Живко О.В.. Майка Л.Р.. Германюк 
О.В., Лопатовська О.Д.. Маладика М.О.. Калюжна Р.О., Ханас В.. Дуда А.Г.. Орішко В.І., 
представники ЗМІ (реєстрація додасться).

Вів сесію міський голова С.В.Падал.

Слухали: Про затвердження порядку денного 15 сесії:
Виступив: С.В.Надал.
Результати голосування за взяття порядку денного за основу: За- 21 . проги-0, утрималиеь-О. 
Рішення не прийнято.
С.В.Надал запропонував повторного проголосувати за взяття порядку денного за основу. 
Результати голосування за взя ття порядку денного за основу: За- 22 . проги-0. утримались-О. 
Рішення прийнято.

Виступив:
і ) Міський голова С.В.Надал запропонував включити до порядку денного наступні питання:
- Про звернення Тернопільської міської ради щодо виділення коштів для відшкодування пільї 
га житлових субсидій
Результати голосування: За- 21 . проти-0. утрималиеь-0. Рішення не прийнято.
С.В.Надал запропонував повторно проголосувати за включення до порядку денного проект 
рішення «Про звернення Тернопільської міської ради щодо виділення коштів для 
відшкодування пільг та житлових субсидій»
Результати голосування: За- 22 , проти-0. утримались-О. Рішення прийнято.
- Про встановлення коефіцієнта
Результати голосування: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.



- Про встановлення коефіцієнта
Результати голосу вапня: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
- Про затвердження угоди на епівфінанеування проекту «Реконструкція гідротехнічних 
споруд веслувального каналу га будівництво центру веслування та водних видів спорту з 
інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» в м. Гернополі на 2017 рік
Результати голосування: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
- Про затвердження кандидатур представників міста Тернополя у члени Госпітальної ради 
Тернопільського госпітального округу
Результати голосування: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
- Про внесення змін до комплексної міської програми «Здоров'я тернополян» на 2016-2018 рр. 
Результати голосу вання: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
- Про внесення змін до стату тів комунальних підприємств охорони здоров'я та викладення їх у 
новій редакції
Результати голосування: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
- Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею до 0.5270га для обслуговування вику пленої нежитлованої будівлі з перебудовою під 
баг атоквартирний житловий будинок з вбу дованими приміщеннями г ромадського 
призначення та окремо стоячим гаражем манежного типу (паркінгом) за адресою вул. 
Ь.Лепкого.2 ГОВ «ЬІЛДІПВІ-СТ-ГРУП»
Результати голосу вання: За- 22 . ироти-0, утримались-0. Рішення прийнято.
-1 Іро надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
загальною площею до 1.0462га для обслуговування викуплених будівель та споруд з 
перебудовою під багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими 
приміщення громадського призначення, окремо розміщеними гаражами для легкових 
автомобілів та влаштування проїзду загального користування, за адресою проспект 
С.Ьандери.83 приватному підприємству «Креатор-Буд»
Результати голосування: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
2) Міський голова С.В.Надал запропонував зняти з розг ляду сесії міської ради, по ініціативі 
авторів, наступні питання:
Про надання в безоплатне користування (позичку) комунальному підприємству 
«Тернопільський міський лікувально - діаг ностичний центр» Тернопільської міської ради 
нежитлових приміщень
- Про надання в безоплатне користування (позичку) комунальному підприємству 
«Тернопільський міський лікувально - діагностичний центр» Тернопільської міської ради 
11 ежи 1Л ОВ И X IIІи м і щен ь
- Про надання дозволу на поділ земельної ділянки, яка перебуває в оренді ТОВ «Компанія 
Добробуд»
- Про втрату чинності рішення міської ради від 16.06.2016р. №7/9/103
- Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по зміні її цільового призначення площею 0.1429га за адресою вул.Київська.166 
приватному ми.іом\ підприємству «І{.гена»
- Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. 15 Квітня 
фізичній оеобі-підприемцю Вороні В.Я.
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0.0100га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту «вул. 
Карпенка» з об'єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Карпенка (до центру в 
районі буд. №»22а) відділу технічного наг ляду Тернопільської міської ради

Виступив: С.В. Падад. який запропонував першими розглянути пи тання, які були
додатково включені до порядку денного.
Результати голосування за за твердження порядку денного в цілому: За- 22 , проти-0, 
утримались-0. Рішення прийнято.

1 Іорядок Денний:



N?

Л'ІЧ/U Розробник 
1, В.І.Сулим«

llatna проекту рішений
Про шерп синя 1 српоііільської міської рили щодо ви. іі. іеиия 
копі гін і.ія відшкодування пільг ти житлових, субсидій

2. Г.Г.Ьасюрська Про встановленим коефіцієнта
л. Г.Г.Ьасюрська 
4. 11.11.Кхмер

1 [ро мланотація косфіціпиа
Про затвердження угоди на співфінамсування проскіу 
і«Реконструкція гідротехнічний споруд веслувального каналу іа 
ібудшпицтво центру веслування та водних видів спорту ч 
інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» в м. Іернонолі на 
І20І7 рік

5. Р.Д.Ленчук 1 Іро затвердження кандидатур представників міста 1 ёрнополя у 
члени 1 непі іальної ради Тернопільського госпітального округу |

6. Р.Д.Ленчук 1 Іро внесення чмін до комплексної міської програми «Здоров я 
іернополян» на 2016 2018 рр.

~~7. (р.Д.Левчук Про внесення чмін до статутів комунальних підприємств 
охорони здоров'я та викладення їх у новій редакції

8. ИЛ.Кібляр Про надання дочволу на складання проекту землеуезрою щодо 
відведення чемельної ділянки площею до 0,5270га для 
обслуговування викупленої нежитлованої будівлі ч перебудовою | 
під багатоквартирний житловий будинок ч вбудованими 
'приміщеннями громадськог о призначення та окремо стоячим 
гаражем манежного типу (паркінгом) ча адресою вvл.
Ь.Лспкого.2 ГОВ «Б1ЛДІНВЕСТ-ГРУП»

9. В.Л.Кібляр 1 Іро надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення чемельної ділянки загальною площею до 1.0462га для ; 
Обслуговування викуплених будівель та споруд з перебудовою 
під багатоквартирний житловий будинок ч вбудовано 
(прибудованими приміщення громадського иричиачення. окремо І 
(розміщеними гаражами для легкових автомобілів га 
(влаштування проїзду загального користування, ча адресою 
проспект С.Ьандери,83 приватному підприємству «Креатор- 
ІЬуд»

10. ІН.М.Редьква Про звернення депутатів Гериопільеької міської ради до 
Президента України. Верховної Ради України щодо заборони 

(Продажу чом ель сільськогосподарського иричиачення
11. 11.М.Рсльква Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до 

Верховної Ради України про скасування Закону України «Про 
(ринок електричної енергії України»

12. |М.МКруть 1 Іро внесення змін до 1 Ірограми розвитку фізичної культури і 
спорту в місті Тернополі на 2017 2020 роки

ІЗ. В.1.Сулима 1 Іро внесення змін в рішення міської ради від 24.11.2015 року № 
17/2/6 “І Іро затвердження 1 Ірограми «Турбота» на 2016-2018 
(роки"

14. ІВ.Й.Бесага Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 
І24.11.2015р. №7/2/7 «Про затвердження Програми оновлення 
містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру 
па 2016-2018 роки»

ІЗ. 11.М.Якимчук 1 Іро Програму мобілізації іусидь 1 ерпоиідьської міської ради, 
ГУ ДФС у Гсриопільській області по забезпеченню надходжень 
(до міського бюджету на 2017-2019 рр.
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16. Н. 11.Кучер

17. 11.11. Кучер

18. Н. 11. Кучер

19. 11.11. Кучер

20. І.Г.Мединський

21. Ю. I. Со ко л о вс ь к и й

22. О . I. Со ко л о вс ь к и й

23. 0 .1. С о ко; і о вс ь к и й

24. ,0.1. Со коло вс ь к и й

25. О.І.Соколовський
26. О.І.Соколовський

27. О.П.Похиляк

28. О.П.Похиляк

29. 'О.П.Похиляк

30. Р.Д.Лсвчук

31. О.І.Смик

32. О.І.Смик

33. О.І.Смик

34. С.С.Добрікова

1 Іро внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2017 року 
№ 7/14/19 «1 Іро взаємовідносини з об'єднаними громадами 
(іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання
ПОСЛ\І»

І Іро внесення змін до рішення Тернопільської міської ради від 
20.12.2016р. № 7/13/22 «1 Іро звільнення у 2017 році від 
земельного податку»
Про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 
'2017 року
Про внесення змін до рішення міеької ради від 20.12.2016р. № 
7/13/21 ..1 Іро бюджет м. Тернополя на 2017рік"
І Іро внесення змін та доповнень до Статуту дочірнього 
підприємства «Сервіс ТНТ» комунального підприємства 
«Тернопільелектротранс»
1 Іро внесення змін до Статуту комунального підприємства 
І Тернопільводоканал4"
І Іро внесення доповнень в рішення міської ради від 16.06.2016 р. і 
№ 7/9/167
1 Іро передачу в комунальну власність міста житлового фонду 
Тернопільського національного економічного університету 
Про внесення змін в рішення міської ради від 21.10.2016р. № 
;7/12/162
1 Іро розгляд листа Львівської міської ради
1 Іро внесення змін до рішення міської ради від 26.01,2016р.
№7/5/13
1 Іро надання в безоплатне користування нежитлового 
приміщення Тернопільській обласній громадській організації 
«Федерація панкратіону Тернопільської області»
Про надання в безоплатне користування нежитлового 
приміщення Тернопільському обласному благодійному фонду 
«Лешишина Василя Степановича «1 ІІураві і побратими та чорний! 
тюльпан»
Про Тернопільський навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа 1-М 
ступенів № 30»
Про надання в безоплатне користування (позичку ) комунальному | 
підприємству «Тернопільський міський лікувально - 
діагностичний центр» Тернопільської міської ради нежитлових 
приміщень
Про внесення змін та доповнень в Положення про 
централізовану бухгал терію закладів управління культури та 
туризму Тернопільської міської ради
Про внесення змін в рішення міської ради від 16.12.2016 р. № 
7/13/10 «Про Програму збереження культурної спадщини міста 
Тернополя на 2017-2020 роки»
Про надання в безоплатне користування нежитлового 
приміщення
1 Іро зняття з контролю та перенесення терміну виконання рішень1 
міської ради



35. (С.Є.Добрікова Про внесення змін ДО рішення МІСЬКОЇ ради від
20.12.2016р.№7/13/218 «1 Гро план роботи Гернопільської місь^
ради на 2017 рік»

36. 1.1 .Ьасюрська Про встановлення коефіцієнта
37. ІБ.В.Ясеновський 1 Іро внесення доповнень до плану ДІЯЛЬНОСТІ 3 ПІДГОТОВКИ 

[проектів регуляторних актів на 2017 рік
38. Й.В.Зелінка Про затвердження Програми розвитку пластовою р>х\ в

{С.В.Падал Тернополі на 2017-2020 роки
39. Г.Г. Ьасюрська 1 Іро звіт відділу квартирного обліку іа нерухомості
40. В.В.Стандрет Про звіт відділу кадровою забезпечення
41. ]р Д Левчук 1 Іро звіт відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення
42. В.В.Скрипій Про звіт архівного відділу
43. В.В.Мединський 1 Іро звіт управління обліку та контролю за використанням 

Комунального м а й 11 а
44. Н.З.Ходорівеька 1 Іро звіт відділу внутрішнього контролю
45. [В.Л.Кібляр Про визначення земельного масиву в районі примикання об'їзної | 

[дороги до автомобільної дороги 1102 Львів-Тернопіль 
Ітернополянам, які мають першочергове право на відведення 
[земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 
бу динків, господарських будівель і споруд на території 
Тернопільської міської ради

46. ІВЛ.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
гземельної ділянки по зміні цільового призначення площею
[0.0476га за адресою вул.Лісова,4 гр.Лашкевичу І.Т.

47....В.Л.Кібляр... І Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо вс тановлення меж земельної ділянки в натурі [ 
(па місцевості) площею 0.0301га за адресою вул.Микулиненька- ! 
ібічпа. 11 гр.Семененко О.А.

48. іВ.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
[земельної ділянки площею 0.0058га за адресою вул.Спортивна 
гр.Ьриндзак О.А.

49. |В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
[землеус трою щодо вс тановлення меж земельної ділянки в натурі 
:(на місцевості) площею до 0,0300та за адресою вул. 
СимопенкаЛа ПАТ «Укргслском»

50. В.Л.Кібляр [Про надання земельної ділянки площею 0,0456га за адресою 
вул.Глибока Долина.1 гр.Візниці О.В.

51. ІВЛ.Кібляр (Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 
Ю.0026га за адресою вул.Ь.Хмельницького.21а гр.Качуровськомх 
В.А.

52. В.Л.Кібляр 1 Іро надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
'земельної ділянки площею 0.0300га для обслуговування будівлі 
[за адресою вул.Бродівська.44 ПМ11 «Лотос»

53. В.Л.Кібляр \ Іро падання дозволу на поділ земельної ділянки площею 
І2,071 Зга, наданої в користування Тернопільській обласній 
^організації Всеукраїнської спілки автомобілістів за адресою 
вул.О.Довженка

54. ІВЛ.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки, яка перебуває 
[оренді ГОВ «Тернопільський міський ринок ЛГД»



55. В Л.Кіоляр

56. В.Л.Кібляр

57. В.Л.Кібляр

58. В.Л.Кібляр

59. В.Л.Кібляр

60. В.Л.Кібляр

61. В.Л.Кібляр

62. В.Л.Кібляр

63. В.Л.Кібляр

64. В.Л.Кібляр

65. В.Л.Кібляр

66. іВ.Л.Кібляр

67. В.Л.Кібляр

68. В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеуегрою щодо 
веіиііов.іення меж земельної ііляііки в натурі (на місцевості) 
площею 0.035 Іга ut адресою вул.Над Яром.З гр.Свірському В.Я.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 0.0248га за адрееою 
вуд.МикулинецькаЛ 15/75 гр.Капелусь О.М.
1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ііляііки площею 0 .1 ()і а за адресою вул.Глибока 
Долина і р.Оі іпській І М.
Про падання дозволу на укладання договору земельного 
сервітуту за адресою вул. Текстильна гр. Сливці Л.М.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 0.0034га за адресою 
вул.В.Хмельницького гр.Качу ровському О.В.
Про надання дозволу на укладання договору земельного 
сервітуту площею 0.0485га за адресою вул.Морозенка ФО-П 
І Іазаревич А.З.
1 Іро надання дозволу на укладання договору земельного 
Сервітуту площею 1.0081 га за адресою вул. Текстильна ТОВ 
!«Пверсл»
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0.02711 а за адресою вул.Бродівська.31 гр.Фірман Б.М.
.1 Іро надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
І щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.С.Будного 
(гр.Даньків М.В. та інші)
І Іро надання дозволу на укладання договору земельною 
серні туту площею 0.2611 га за адресою вул. Текстильна.44 гр. 
Якимцю Р.ІЗ.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0,15га за адресою вул.Бригадна.27/1 гр.Гирилі О.М.
іі іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
вс тановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.4500га для обслугову вання 60-квартирного 
житлового будинку з гаражами-стоянками за адресою 
вул.Чу мацька.І Б об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку "Явір»

“ ... " г, ~  '
1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
(встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.1700га для обслуговування 40-квартириого| 
житлового будинку з вбудованими гаражами-стоянками, 
'промтоварним магазином, перукарнею, стоматологічним 
кабінетом, магазином «Меблі» за адресою вул.Тарнавського.11 
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Явір»
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2370га для обслуговування 54-квартирного( 
житлового будинку з вбудованим продовольчим магазином та 
гаражами-стоянками за адресою вул.Вільхова.6 об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Явір»



69. В.Л.Кібляр
СЬ''Про затвердження проектів землеустрою ЩОДО відведення

земельних ділянок за адресою вул.Буднібго.23 (гр.Биньконіч ■ 
В.І. тй інші)

70. В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації і-.
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0.0160? а за адресою 
вул.С.Чарненького.27 і р. 1 ай.чі О.А.. і аііді В.А.

71 . (В.Л.Кібляр .1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0.0027га за адресою вул.Багата.9
гр.Пастушак 1.11.. Настущак А.Ю., Пастущаку В.Ю.

72. (В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
(землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
|(иа місцевості) площею 0.0128га за адресою вул.Пабережна.2 
}гр.І Іастущак 1.11.. 1 Іастущак А.Ю.. Пастущаку В.Ю

73 ■В.Л.Кібляр Про затвердження технічної докумен тації із землеустрою щодо 
вс тановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.1000га за адресою вул.Козацька гр.Палюху В.В.

74 ІВ.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеус трою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натхрі (на місцевості) 
площею 0.0400га за адресою ву:і.Живова.46 гр.Сокіл Д.Й.

75 В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеус трою щодо відведення 
'земельної ділянки площею 0,0143га за адресою 
;вул.Микулинецька,115/5 гр.Сичило О.Р.

76. [В.Л.Кібляр ■1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0.0400га за адресою вул.С.Будного.ЗБ і 
|і р.Пендлишаку 1.1.

77. В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із і 
землеус трою щодо вс тановлення меж земельних ділянок в натурі 
•(на місцевості) за адресою вуд.Золотогірська.28 (гр.Гуцало Г.Я. 
гга інші)

78. ІВ.Л.Кібляр її Іро передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею | 
Ю,0676га для обслуговування багатоквартирного житлового 
(будинку за адресою вул.Острозького.23 ОСББ «Острозького.23» !

79. (В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо і 
відведення земельної ділянки площею до 0,0116га за адресою 
вул.Микулинецька.І 15/109 гр.Човнику О.І.

80. В.Л.Кібляр (Про затвердження проекту землеус трою щодо відведення 
[земельної ділянки площею 0,0514га за адресою вул.Ділова.9 
І? р.Лялюсь В.М.

81. В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеус трою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 0.0026га за адресою 
[вул.Новий Світ ґр.Дубровській Ж.1.

ОС ГО ІВ.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власніс ть земельної ділянки площею 
|0.0033га за адресою вул.М.11аращука,2/1 гр.Рачксвичу Т.С.

83 В.Л.Кібляр 1 Іро надання дозволу на укладання договору земельного 
сервітуту за адресою проспект Злуки.1 гр.Черкащину 1.0.

84. В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки но зміні цільового призначення площею 
0,0091га за адресою вул. 1 ієна. 1 і р.Навойській N .1.
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85. В.Л.Кібляр

86. ВЛ.Кібляр

87. ВЛ.Кібляр

88. ВЛ.Кібляр

89. ВЛ.Кібляр

90. ВЛ.Кібляр

91. ВЛ.Кібляр

92. ВЛ.Кібляр

93. ВЛ.Кібляр

94. ВЛ.Кібляр

95. ВЛ.Кібляр

96. ВЛ.Кібляр

97. ВЛ.Кібляр

98. ВЛ.Кібляр

99. ВЛ.Кібляр

І Іро надання дозволу на розроблення технічної документації іч 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0083га для 
обс.туї ов\ ванни багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями і ромадського призначення та 
стоянками автомобілів за адресою проспект С.Бандери,35А 
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Степана 
Бандери.35А»
І Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.0030га за адресою вул.Тбіліська.7 гр.Теслі І.М.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0.0150га за адресою 
:вул.Микудинецька. 115/18 гр.Лазар Г.І.. Лазару В.Д.. Лазару Д.В. | 
Про затвердження проект) землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0617га за адресою вул.Миртіа.45 
тр. Михайли ти  н Н.М.
І Іро внесення змін в рішення міської ради від 16.06.2016р.
.№7/9/45
і Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0.0034га за адресою 
вул.Микудинецька-бічиа.10 гр. Топольницькому І.Н.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0.0029га за адресою вул.Спортивна 
і р.Соляну PJ.
1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо ! 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на І 
місцевості) площею 0.1024га для обслуговування 
^багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.Березова.2 
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
‘«ТОВБВНР»
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0.0518га за адресою вул.Стрімка.26 
гр.І Іисареькому М.І.. Гаврилкжу Р.Т.
1 Іро продаж земельної ділянки площею 0.1149га для 
обслуговування будівлі за адресою вул.Лозовецька.26 ФО-11 
Ти тарю В.ІЗ.
1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0.02.36га за адресою вул.
Микулипецька.115 гр. Пододворній ОТО.
1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
^відведення земельної ділянки площею до 0,0149га за адресою 
•вул.Микулипецька.115/11 гр.Винницькій Г.В.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0.0798га за адресою 
вул.Микулииецька.115/58 гр.Всрбовецькій Г.М,
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок площею до 0,0600га за 
адресою вул.Микулинецька (гр.Дукельський А.11. та інші)
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

9



100. ВЛ.Кібляр

101. (ВЛ.Кібляр

102:;ВЛ.КІбляр

103. (ВЛ.Кібляр

104. ВЛ .К ібляр

105. ;ВЛ.Кібляр

106. ВЛ.Кібляр

ІШ щ Ж ш м р

108. (В Л.Кібляр

110. ВЛ.Кібляр
111. ВЛ.Кібляр

112. ВЛ.Кібляр

лсмсльних ділянок площею 0Д)60()1 з із  цдрссою 
вуд.Микулинецькз (гр.Сухарський С.М . та інші)
Про чатвердження ироскі> землеустрою щодо відведення 
іс.мслнної ділянки площею 0.0308. а за адресою  
вуд.Мику'линенька.115 61 і р.1 Іавлечко М.Д.
Про надання де* волу на розроблення проект) землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 0,3360га для 
(обслуговування багатоквартирною житлового будинку за 
{адресою вул. За Рудкою.1 ОС Б Б «Заруддя 1»
Про падання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0.01 541 а за адресою проси.С.Ьандери.56 
гр.Чубатому О.Я.
;1Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо : 
(відведення земельної ділянки площею до 0,0123га за адресою 
Івул.Микулинецька.115/141 гр.Буличу В.В.
1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
'встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 
площею 0. і 000га за адресою вул.1 Іриміська.5 гр.Котельник С.В.. 
Котельник 11.Г.
;І1ро затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
установлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
(місцевості) площею 0.1720га для обслуговування 4 5 - кварти р н о го І 
жи ілово. о будник) з вбудованими автостоянками та офісними 
приміщеннями іа адресою вчл.Ь.Леикої о.бД об'єднанню 
співвласників оагатоквартирпого б\ динк\ «Явір»
Про затвердження іехнічної документації Із землеустрою щодо 
(встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
іплощею 0.1665га за адресою вул.Київська.Юд гр.Васьковській О ! 
ІВ.

Про надання дозволу па розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Лозоведька 
|(гр.У.сик J1.1 . та інші)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 1 
івідведення земельної ділянки площею до 0,0030га за адресою 
|вулЛозовецька гр.Барану II.В.

Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 
126.04,2013р. № 6/31/09 «І Іро укладання договорів сервітуту» із 
[внесеними змінами відповідно до рішень міської ради від 
Ю6.06.20! Зр. №6/34/84. від 12.07 2013р. №6/35/64. від 
:21.09.201 Зр. № 6/37/69. від 24.12.201 Зр. № 6/42/19. від 
! 17.03.2014р. №6/45/125. від 25.04.2014р. № 6/47/190. від 
її2.06.2014р. № 6/48/58, від 28.10.2014р. №6/52/107, від 
(03.03.2016 р. №7/6/60, від 19.08.2016 р. №7/11/148
Про внесення змін в рішення міської ради
Про надання дозволу на укладання договору земельного 
сервітуту площею 0.0082га за адресою вуд. 15 Квітня. 15а ФО-1І 
Мурадян С.С.
Про падання дозволу па розроблення технічної докуменіааіі і і 
землеустрою щодо встановлення меж земельної Ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0.0560га за адресою вул.Микулинецька-
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113. ВЛ.Кібляр

114. ВЛ.Кібляр

115. ВЛ.Кіб.іяр

116. ВЛ.Кібляр

117. ВЛ.Кібляр

118. ВЛ.К ібляр

119. ВЛ.Кібляр

120. ВЛ.Кібляр

121. ВЛ.Кібляр

122. [ВЛ.Кібляр

123. ВЛ.Кібляр

124. ВЛ.Кібляр

125. ВЛ.Кібляр

126. (ВЛ.Кібляр

127. ВЛ.Кібляр

128. ВЛ.Кібляр

129. ВЛ.Кібляр

130. ВЛ.Кібляр

бічна.10 і р.Мсісльськім О.М.
Про палання земельної ділянки площею 0.3167га за адресою вул. 
Поліська,2а гр. Ковальчук 1.11.
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 
0.0212га. наданої в користування гр. Салавазі О.Л. за адресою 
вул.ІІротасевича.9
І Іро надання земельної ділянки площею 0.0916га за адресою вул. 
Микулинецька. 116 і р.Карачкх Ю.А.
Про надання дозволу па розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 0.0495га за адресою 
івул.Північна.6 гр.Тимошеку Я.О.
І Іро надання дозволу на укладання договору земельного 
сервітуту площею 0.0009га за адресою вул. Руська.20 гр. Лесюк 
JI..P.

1 Іро надання земельної ділянки площею 0.5110га за адресою вул. 
Енергетична - бічна.5а ГОВ «Фенікс 2017»
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо [ 
відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0.1034га за адресою вул.ІІіскова.7 гр.Ьілінській 1 \Д.
І Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 0.0880га за адресою 
вул.С.С тадникової гр.Возьній Я.Д.
1 Іро передачу безоплатно у власність земельних ділянок 
і(гр.3елінська Р.Р. та інші)

-------------і-------- ■ — - ■ ■ -------— ~ ------ ----------
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо | 
відведення земельної ділянки площею до 0.0214га за адресою 
вул.Кападська.2 гр.Кузіиій О.І.
1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо і 
відведення земельної ділянки площею до 0.0035га за адресою 
вул. С. Стад н и ко вої. 1 гр.Лндрусишину М.О.
1 Іро надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 0.0325га для добудови 
адміністративних приміщень за адресою вул. Танцорова.7 
комунальному підприємству «Териагіідьводоканал»
1 Іро надання дозволу на укладання договору земельного 
(Сервітуту площею 0.0077га за адресою вул. Макаренка.4 
гр.Калинець А.М.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
(земельної ділянки площею 0,1531 та за адресою 
вул.Микулинецька. 1166 ГОВ «Терко Авто»
Про внесення змін до рішень міської ради від 28.10.2014р. 
№6/52/189. від 15.02.2013р. №>6/29/30
Про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 
0.5700га за адресою вул.С.Коновадьця ТОВ «Житло»
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 
8.7300га. наданої в користування ГзОВ «Тернопільбуд» за 
адресою вул.Київська Генерала М.Тарнавського
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 
І.8624і а. наданої в користування ГзОВ «ВВС-Буд» за адресою 
вул.Глибока. 19
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131. В.Л.КІбляр 

І  З2. 'В.Л.КІбляр

133. В.Л.КІбляр

134. В.Л.КІбляр

135. В.Л.КІбляр

136. В.Л.КІбляр

137. В.Л.КІбляр

138. В.Л.КІбляр

139. ІВ.Л.Кібляр

140. В.Л.КІбляр

141. .ІВ.Л.Кібляр

142. В.Л.КІбляр

143. ІВ.Л.Кібляр

1 Іро надання земельної ділянки площею 0-07231 а та адресою 
Тролейбусна.! Ід товариству з обмеженою відповідальністю 
«Добробуд»
І Іро припинення права користування земельною ділянкою 
площею 0,2566га за адресою вул. М. Вербицького 1ОВ 
«Компанія Добробуд»
Про надання земельної ділянки площею 0,1978га для 
обслуговування 34-квартирноі о житлового будинку з 
продовольчим магазином за адресою вул. М. Вербицького.26 
ОСББ «Вербиііького.26»
1 Іро внесення змін в рішення міської ради від 20.12.2016р. 
№7/13/80 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 2.12га для будівництва та 
[обслуговування багатоквартирного жи тлового будинку за 
адресою вул. Смакули. управлінню Служби безпеки України в 
Тернопільській області»
Про надання земельної ділянки площею 0.9440га для 
'обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 
приміщеннями торгівлі, побуту, творчими майстернями та 
таражами-стояиками за адресою вул. М. Вербицького.22 ОСББ 
1« Верби иького,22»
'Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо і 
івідведення земельної ділянки площею до 0.09621 а за адресою 
вул.Бордуляка.21 і р.Булат А.Т.. Батіг Г.В.. Вирозубу О.Б.. Цаль 
В.Б.
Діро внесення змін в рішення міської ради від 18.08.2015р. 
№6/61/144 «Про надання дозволу на розроблення проекту 
Іземлєустрою ЩОДО відведення земельної ДІЛЯНКИ площею до 
ІО.лОООга за адресою вул. 1 айова.ЗЗ гаражному кооперативу 
і« Іскра»
Про затвердження гехпічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
[площею 0,0127га за адресою вул.Проектна,128а гр.Журавлю 
|Ю.Г. ....■»■.—— — --—--- ------- -------------------------------------------------- --------- --
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
[встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
[площею 0,0054га за адресою вул.Проектна.128а гр.Журавлю 
Ю.Г.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
Івідведення земельної ділянки площею до 0,0139га за адресою 
(вул.Микулинецька,115/54 гр.Мулик В.В.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
(Землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
;(на місцевості) площею 0.0807га за адресою 
'вул .('.Стаді і и кової.68а гр.Федчепку А. В.
Про надання дозволу на укладання договорів земельного 
(сервітуту за адресою вул.О.Довженка.ба ОСББ «Довженка.бА» 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,3100га для обслуговування 
(багатоквартирного житлового будинку за адресою бульвар 
Данила Галицького.!0 ОСББ «Снродім Данила Галицького. 10»
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144. ВЛ.Кібляр

145. ВЛ.Кібляр

146. ВЛ.Кібляр

147. ВЛ.Кібляр

148. ВЛ.Кібляр

149. ВЛ.Кібляр

150. ВЛ.Кібляр

151. ВЛ.Кібляр

152. ВЛ.Кібляр

153. ВЛ.Кібляр

154. ВЛ.Кібляр

155. ВЛ.Кібляр

156. ВЛ.Кібляр

157. ВЛ.Кібляр

158. ВЛ.Кібляр

159. ВЛ.Кібляр

160. ВЛ.Кібляр

про на даний дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо | 
відведеним земельної ділянки площею до 0.0025га за адресою 
вул.О.Довженка гр.Бойку М.С.
1 Іро надання земельної ділянки площею 0.0300га за адресою вул. і 
Збаразькими ФО-11 Смовж 11.Ф.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо І 
відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0.3000га за адресою вул. Тролейбусна.! Ід ГОВ 
« М о н тажбудсерв і с »
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Площею 0.0027га за адресою бульвар 
С\Петлюри гр.Ткач 0.1.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки но зміні цільового призначення 
площею 15.8500га за адресою вул. Микулиненцька.116 
товариству з обмеженою відповідальністю «Поділля-цукор»
Про надання земельної ділянки площею 0.6080га за адресою вул. І 
С. Буди ого. 16 гр. Гуди мі В. Т.
1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0.0579га за адресою вул.Академіка С.Дністрянського.26 
гр.Солтису Б.М.
Про надання дозволу на укладання договору земельного 
(сервітуту площею 0.0850га за адресою вул. Митрополита 
Шептицького ГОВ «Він Маркет»
І Іро надання дозволу на складання Проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до 1.5520га за адресою 
ву ї. Бригадна Тернопільському національному економічному 
університету.
І Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо! 
відведення земельної ділянки площею до 0.1000га за адресою 
'вул.І Ііскова.4 гр.Небесній Г.Р.
1 Іро надання земельної ділянки площею 0.8935га за адресою вул. 
Микулинецька.116 гр.Матковській М.Б.
1 Іро надання дозволу на укладення договору земельного 
[Сервітуту площею 0,0340га за адресою вул. Чумацька гр.
Пащенку В.П.
1 Іро продаж земельної ділянки площею 0.0060га для 
обслуговування будівлі торгівельно-побутового призначення за і 
адресою ву.і.Л.К\рбаеа.4а ФОН Жеворонко В.В.
Про внесення змін в рішення міської ради від 15.02.2013р. 
№6/29/68 та від 16.08.2013р. №6/36/21
1 Іро продаж земельної ділянки площею 0.1870га. надану для 
обслуговування приміщення гаражів за адресою 
вулЛук'яповича.8 гр. Кучеренку І.Л.
1 Іро надання дозвол\ на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевосіі) площею О.ОЗОЗта за адресою вул.Лозовецька.Оа 
гр.Трущєнкову В.В.

Про надання дозволу на укладання договору земельного



161. В.Л.Кібляр

162. ІВ.Л.Кібляр

163. ІВ.Л.КІбляр

164. В.Л.Кібляр

165. :В.Л.Кібляр

166. В.Л.Кібляр

167. ІВ.Л.КІбляр

168. іВ.Л.Кібляр

169~'В.Л.Кібляр 

І 70. 'В.Л.Кібляр

171. ІВ.Л.Кібляр

172. В.Л.Кібляр

173. В.Л.Кібляр

174. іВ.Л.Кібляр

сервітуту площею 0.0153га та адресою бульвар Д.Галицько^!
І1МІІ «Модуль»
1 Іро надання дотволу па проведення експертної і ротової оіі\цКи 
земельної ділянки площею О.ОЗЗОіа. наданої для обслу токуваїи^ 
нежп пювої будівлі та адресою проспект С.Ьандери.32а ГОВ 
;«Конвалія СВЛ»
Про надання дотволу на розроблення проекту землеустрою щодо ■■ 
відведення земельної ділянки площею до 0.0025га та адресою 
(вул.Новий Світ гр.Гринишину Я.В.
І Іро затвердження технічної доку ментації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.5485га та адресою вул. Лук'яновича. 8 ГОВ 
І«У крпрі нт-Захід»
Про надання дотволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею до О.ООЗЗга за адресою 
івул.Повий Сві т гр.Семеній І І.М.
Про надання дозволу на розроблення проекг\ земле\ строю щодо ; 
відведення земельної ділянки площею до 0.0029га за адресою 
[вул.Новий Світ гр.І Іредко С.Я.
ІІІро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо | 
відведення земельної ділянки площею до 0,2400га за адресою 
[вул. Є.Гріта,З ФО-П Макуху А.М.
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки, яка перебуває в 
оренді ІОВ « Тернопільська виробнича біологічна лабораторія»
І Іро •затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
[земельних ділянок за адресою вул.Сидора Голубовича (гр.Жук 
;Т.Р. та інші)
,1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо і 
відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0.0530га за адресою вул.Березова,27 гр.І)ицику А.Я.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо | 
відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0.0800га за адресою вул. Володимира Великого ФО-П 
[Гнатіву Р.1.
[Про внесення змін в рішення міської ради від 19.08.2016р.
|№7/11/74 «Про затвердження технічної документ ації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0645га за адресою 
вул.І.Котляревеького.22 Тернопільське обласне спеціалізоване 
іремолтно-будівельне підприємство протипожежних робіт 
[добровільного пожежного товариства України»
іііро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо ' 
[відведення земельної ділянки но зміні її цільового призначенця 
[площею 0.0390га за адресою вул.Над Ставом,3 гр.Маціпурі К.В. 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
[відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення 
площею 0.0610га за адресою вул.1 Пскова.7 гр.Ьілінеькому В.В.
[Про зат вердження проекту землеуст рою щодо відведення 
[земельної ділянки площею 0,2843га для будівництва та 
обслуговування культової споруди за адресою вул. Київська 
[Помісній церкві євангельських християн-баптистів м. Іернополя
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о ш  
/ Ж

175. ВЛ.Кібляр

176. 16.Л.Кіблмр

177. В.Л.Кіблмр

178. ВЛ.Кібляр

179. В Л .К іблм р

180. ВЛ.Кібляр

181. ВЛ.Кібляр

182. ВЛ.Кібляр

183 ВЛ.Кібляр

184. ВЛ.Кібляр

185. ВЛ.Кібляр

186. ВЛ.Кібляр

187. ВЛ.Кібляр

188. ІВ.Л.Кібляр

189. ВЛ.Кібляр

1 Іро надання дозволу па розроблення технічної документації із 
[землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0.0300га за адресою в у л. 11. Я р е м ч у к а, 2 Б 
гр.1 Іавлик 1Ш,
1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо Встановлення меж земельної ділянки в натурі |
(на місцевості) площею 0.10га за адресою вул.Далека,25 
і р.Савківу М.Й.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0688га для обслуговування 
багато квартири о і о житлового будинку за адресою вул.
Гаииорова.9 ОСББ «Затишне ь>
1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо І 
відведення земельної ділянки площею до 0.1316га для 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку за 
адресою вул. Броварна, 12 ОСББ «Броварна 12»
Про надання дозволу на укладання договору земельного 
(сервітуту площею 0,0551 га за адресою проспект Злуки ОСББ 
«Садове місто-2»
1 Іро надання дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі І 
(на місцевості) площею 0,30006га за адресою вул.Ак.Сахарова,6 | 
Релігійній громаді «Релігійна громада свідків Сгови в місті 
Тернополі (масив «Сонячний»)»
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо | 
відведення земельної ділянки площею до 0,0093га за адресою 
в\:і.Рпііиа.І4а Тернопільській обласній організації 
Вее\ країиської спілки автомобілістів
1 Іро надання дозволу на проведення експер тної грошової оцінки | 
земельної ділянки площею 0,0300га, наданої для обслуговування 
нежилого приміщення магазину «Квіти» за адресою площа 
Героїв Свромайдану,6 ФОП Малику Д.В.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо і 
відведення земельної ділянки загальною площею до 0,0442га за 
адресою вул. Текстильна.28 ГОВ «Л.А.К»
І Іро надання дозволу па проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,1590га для обслуговування споруд 
торгових рядів за адресою вул.Живова.13 ТО В «Сфінкс»
Про надання в користування земельної ділянки площею 0.0265га І 
за адресою вул.Тролей6усна.12а гр. Снігур М.В.
І Іро надання земельної ділянки площею 0.0746га за адресою вул. і 
Київська. 14а ГОВ «Бас-Маркет»
1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
!(иа місцевості) площею 1,3391 га за адресою вул. Текетильна.28. 
гр. Поріцькому Б.11. гр. Поріцькому АН.
І Іро надання земельної ділянки площею 0,3107га за адресою вул,
1 Іодільська. 38 ГОВ «Бас-Маркет»
Про надання земельної ділянки площею 0,1628га за адресою вул. 
Клима Савури.6 гр.Рублепик Л.В.
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190. ВЛ.Кібляр

191. ВЛ.Кібляр

192. ВЛ.Кібляр

193. іВЛ.Кібляр

194. іВЛ.Кібляр

195. ІЬТКібляр

196. ВЛ.Кібляр

Про палання дозволу на укладання договору чемсдыюго %  <-
'сервітуту за адресою вуд. Митрополита ІІІеіітицького Фо.ц "  
Мельнику 10. В.
'Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
'земельної ділянки площею 0.1380га для обслуговування 
нежитлового приміщення магазину з подальшою зміною 
цільового призначення па реконструкцією під багатоквартирний 
житловий будинок з вбудованими горі ово офісними, 
громадськими приміщеннями та творчими майстернями за 
адресою вул. Київська.76 ОК «ЖЬК «1 Іриватбуд»
[Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
'відведення земельної ділянки площею до 0.10га за адресою 
вул.Глибока Долина.І9а гр.Качмарику Р.М.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
•відведення земельної ділянки площею до 0.0315га за адресою 
дул.Сидора Голубовича гр.ільчек І.Ь.
Про надання земельної ділянки площею 0.0019га за адресою 
ібульв.Д.1 алицького.1 гр.Лбрамику П.Я.
ЗІро затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок за адресою вул.Живова. 1 16 (гр.Філіпюк Н.А.
|та інші)
:11ро передачу в суборенду земельної ділянки площею 0.0700га 
для розташування та обслуговування магазин} автозапчастин з 
'пунктом автотехсервісу та міні-баром за адресою вул.
;0.Довженка ПМГІ «Моноліт - Проект»

Слухали: 1 Іро звернення Тернопільської міської ради щодо виділення коштів для
відшкодування пільг та житлових субсидій 
Доповідав: В.І.Сулима.
Результати голосування: За- 22 , проти-0. утримались-0. Рішення прийнято. 
Вирішили: Рішення № 7/15/1 додасться.

Слухали: Про встановлення коефіцієнта
Доповідав: Г.Г.Басюрська.
Результати голосування: За- 22 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято. 
Вирішили: Рішення № 7/15/2 додасться.

Слухали: Про встановлення коефіцієнта
Доповідав: Т.Г.Басюрська.
Результати голосування: За-22 . нроти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/3 додасться.

Слухали: Про затвердження угоди на співфінансування проекту «Реконструкція
гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування 
та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» в 
м.Тернополі на 2017 рік 

Доповідала: Н.П.Кучер.
Результати голосування: За-21 . проти-0. утримались-0. Рішення не прийнято.
С.В.1 Іадал запропонував повернутись до голосування за проект рішення «Про затвердження 
угоди на співфінансування проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального 
каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна 
арена Тернопіль» в м.Тернополі на 2017 рік»
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Слухали: Про затвердження угоди на співфінансувапия проекту «Реконструкція 
і ідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування 
га водних видів старту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» в 
м.Тернополі на 2017 рік

Доповідала: 11.11.Кучер.
Результати голосування: За-22 . нроти-0. утримались-О. Рішення прийня то
Вирішили: Рішення № 7/15/4 додасться.

Слухали: Про затвердження кандидатур представників міста Тернополя у члени
1 оснпальної ради

1 ернопільського госпітального округу 
Доповідав: Р.Д.Левчук.
Результати голосування: За-22 . проти-0. утримались-О. Рішення прийнято
Вирішили: Рішення № 7/15/5 додасться.

Слухали: Про внесення змін до комплексної міської програми «Здоров'я тернополян» на
2016 2018 рр.

Доповідав: Р.Д.Левчук.
Результати голосування: За-21. проти-0. утримались-О. Рішення не прийнято.
С.В.Надал запропонував повернутись до голосування за проект рішення «Про внесення змін 
до комплексної міської програми «Здоров'я гернополян» на 2016 -2018 рр.»
Слухали: Про внесення змін до комплексної міської програми «Здоров я тернополян» на

2016-2018 рр.
Доповідав: Р.Д.Левчук.
Результати голосування: За-22. проти-0. утримались-О. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/6 додасться.

Слухали: Про внесення змін до статутів комунальних, підприємств охорони здоров я та

Доповідав:
викладення їх у новій редакції 
Р.Д.Левчук.

Результати голосування: За-22 . проти-0. утримались-О. Рішення прийнято
Вирішили: Рішення № 7/15/7 додасться.

Слухали: 1 Іро надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею до 0.5270га для обслуговування викупленої 
нежитлованої будівлі з перебудовою під багатоквартирний житловий будинок з

Доповідав:

вбудованими приміщеннями громадського призначення та окремо стоячим 
гаражем манежного типу (иаркінгом) за адресою вул. Ь.Лемкого.2 ГОВ 
«ВІЛДІНВІ-СТ-ГРУИ»
В.Л.Кібляр.

'езультати голосування: За-10. проти-0. утримались-3. Рішення не прийнято

Слухали: Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки загальною площею до 1,0462га для обслуговування 
викуплених будівель та споруд з перебудовою під багатоквартирний житловий 
будинок з вбудовано прибудованими приміщення громадського призначення, 
окремо розміщеними гаражами для легкових автомобілів та влаштування

Доповідав:

проїзду загального користування, іа адресою проспект С.Вандери.83 
приваіном> п іді ірисмс і ну «Креаіор-Ь\ д»
В Л К іб т р .

езультати голосування: За-17, проти-О, утримадись-3. Рішення не прийнято



Слухали: Про звернення дел іугаті в 1 ерпоііільсько'і міської ради до 1 Ірезиден і а України. 1
Верховної Ради України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського^
призначення 

Доповідав: Н.М.Рсдьква.
Результати голосування: За-20 . проги-О. утримались-0. Рішення не прийнято.
Виступили: И.В.Редьква. Л.І.Дрі имович. В.В. Бяіхар. І І.Д.Лапдяк. С .Р.ПІВТОрак.

Міський голова С.В.Надап оголосив перерву на 10 хвилин.

Реєстрація (11:07)
Артимович А.І.. Баб'юк М.П., Балук Л.І.. Бліхар В.В.. Болсщук П.М.. Газилишин А.Б.. Гевко 
І .О.. І ринда В.П.. Климчук О.А.. Лаїтдяк П.Д.. ІІада:і С.В.. Паньків 11.М.. Півгорак С.Р.. 
ІІоврозник 11.1.. Редьква Н.М.. Сиротюк М.М.. Стаюра В.І.. І'каченко А.М.. ПІараськіна В.А.. 
Шморгай О.В.. ІПоломейчук II.В.. Яциковська О.Б.

Слухали: 1 Іро звернення депутатів Тернопільської міської ради до 1 [резидента України.
Верховної Ради України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського 
призначення 

Доповідав: Н.М.Редьква.
Результати голосування: За-22 . проти-0, утримались-0. Рішення прийняю.
Вирішили: Рішення № 735/8 додасться.

Виятупив: С .В.ІІадал. який запропонував внести зміни в порядок денний і наступними
розглянути питання :
- Про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 2017 року
- Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016р. № 7/13/21 ..Про 
бюджет м. Тернополя на 2017рік”

Результати голосування за внесення змін до порядку денного: За-22 . проти-0, \ трнмались-0. 
Рішення прийнято.

Слухали: Про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 2017 року
Доповідала: Н.11.Кучер.
Результати голосування: За-22 , проги-О, утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/9 додасться.

Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016р. № 713/21 ..Про
бюджет м. Тернополя на 2017рік"

Доповідала: II.11.Кучер.
Виступив: С.В.І Іадал, який запропонував взяти проект рішення за основу
Результати голосування за взяття проекту рішення за основу: 3а-23 , проти-0, утримались-0. 
Рішення прийнято.
Виступили: А.М.Ткаченко. 11.11.Кучер.
Виступив: С.В.ІІадал, який запропонував проголосуваїи за проект рішення, враховуючи

висновки та рекомендації постійної комісії з пи тань бюдже ту і а фінансів. 
Результати голосування: За-22 . проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.
Результати голосування за проект рішення в цілому: За-21 , проги-0, утримались-0. Рішення не 
прийнято.
Виступив: С.В.Надал, який запропонував повторно проголосувати за проект рішення в
цілому.
Результати голосування за проект рішення в цілому: За-22 , проти-0. уіримались-0. Рішення 
прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/10 додасться.

ід
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у г<рі:ї! : :і Окраїн". ̂ ^кпи
Доповіла»: І І.М.Редьква.
речульїаіи іолік'уіншпя: Зи-22 . прши-О. утримшіись-О. Рішення прийнято. 
Нпрмип.пі Рішення № 7 '|5 '1 1 и, ии гься

* д) ■ч‘1,1,11 І Ір° внесення мін до 11 рої рами рознижу фічмчпої кулі.тури і спорту В МІСІ і 
Гернонолі на 2017 2020 роки 

Доповідав: М.М.Круть.
Рис тупіш: А.М.Ткаченко
Результати голосування: За-22 . ііроти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: І' і 111 с и 11 м К" 7/1 5/12 додасться.

( і\чади: І |ро шичччнія змін із рішення міської ради під 74.1 1.2015 року № 7/2/6 І Іро
затвердження І Іро грам и « І урбота» па 2016-201X роки 

Доповідав: В.1,Сулима.
Результати і олосуиаипя: За-22 . ііроти-0, утримались-0. Рішення прийияіо.
Вирішили: Рішення № 7/45/13 додасться.

С'луча.іи: Про шіесепия змій та доповнень и рішення міської ради під 24.11.201,5р. №7/2/7
«Про т і  не ряження І Іроїрами оновлення містобудівної документації та ведення 
місіобудіиного кадастру на 2016-2018 роки»

Доповідав: В, В.Захарчук.
Виступив: 11.Д.Ландяк
Результати голосування: За- 22. проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/14 додас іься.

Слсхали: Про 11 рої рам \ мобілізації зусиль Герної ііяьськоі міської ради. 1 У ДФС у
І српопілі.ській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 
2017-201У рр.

Доповідала: II I І.Кучер
Речультати голосування: За- 22. проти-0, утрималиеь-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/15 додасться.

С‘л\ха.пі: І Іро внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2017 року № 7/14/19
«Про взаємовідносини ч об'єднаними громадами (іншими органами місцевого 
самоврядування)у сфері надання послуг»

Доповідав: 11.11.Кучер,
Виєш и в: А.М.Ткаченко.
Результати голосування: За-22 . проти-0. утрималиеь-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/16 додасться.

Слухали: 1 Іро внесения змін до рішення Тернопільської міської ради від 20.12.2016р. №
74.7/22 «І Іро звільнення у 2017 році від земельного податку»

Доповідав: 11.11.Кучер.
Речультати голосування: За-22 . нроти-0, утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/17 додаст ься.

Слухали:

Доповідав:
Речультати
Вирішили:

І Іро внесення змін та доповнень до Статуту дочірнього підприємства «Сервіс 
І Iі, і » комунальної о нідприсмстна « Гернопільелектро транс»
1.1 .Мединеький.

і олоеу вання. За-22 . ироти-0. утримшіись-О. Рішення прийнято.
Рііпенпя № 7/15/18 додасться.



Слухали: 1 Іро внесення змін до Статуту комунального підгірнемс і ва
“Тернопільводоканал”

Доповідав: О.І.С'окодовський.
Виступили: Л.І.Ьалук. С.В.Надал.
результати голосування: За- 22. проги-0. утримались-О. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 2/15/19 додасться.

Слухали: 1 Іро внесення доповнень в рішення міської ради від 16.06.2016 р. № 7/9/167
Доповідав: О.І.С'околовський.
Результати голосування: За-22 . нроти-0, утримались-О. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/20 додасться.

Слухали: І Іро передачу в комунальну власність міста житлового фонду Тернопільського
національного економічного університету 

Доповідав: О.І.С'околовський.
Виступив: 1І.М.Болєщук
Результати голосування: За-22 , проти-0, утримались-О. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/21 додасться.

Слухали: 1 Іро внесення змін в рішення міської ради від 21.10.2016р. № 7/12/162
Доповідав: О.І.С'околовський.
Результати голосування: За-22 . мроти-0. утримались-0. Рішення прийнято. 
Вирішили: Рішення № 7/15/22 додасться.

Слухали: 1 Іро розгляд листа Львівської міської ради
Доповідав: О.І.С'околовський.
Виступив: ІІ.Д.Ландяк
Виступив: С.В.І іадал, який запропонував проголосувати за проект рішення з текстом

наступного змісту: «Розглянути питання щодо заооропн прийому побутових 
відходів з м. Львова за присутності па сесії І ернонільської міської ради міського 
голови м. Львова або його заступника.»

Результати голосування за проект рішення з пропозицією С.В.І Іадал а: За-22 . проти-0.
утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/23 додасться.

Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01,2016р. №7/5/13
Доповідав: О.І.С'околовський.
Результати голосування: За-21, проти-0, утримались-0. Рішення не прийнято. 

Міський голова оголосив перерву.

Сесія відновила свою роботу.

Слухали: 1 Іро внесення змін до рішення міської ради від 26.01,2016р. №7/5/13
Доповідав: О.І.С'околовський, який запропонував допонити проект рішення словом 

«управителі».
Виступив: С.В.Надал.
Результати голосування: За-21. проти-0, утримались-0. Рішення не прийнято. 
Виступив: С.В.І іадал.
Результати голосування: За-20, проти-0, утримались-0. Рішення ие прийнято. 
Виступив: С.В.Надал.
Результати голосування: За-22, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.



До даного протоколу долучено письмове пояснення начальника управління житлово- 
комунального господарства, благоустрою та екології щодо його виступу.
Вирішили: Рішення №7/15/24 додасться

Слухали: Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення
І срнопільській обласній громадській організації «Федерації панкратіону Тернопільської 

області»

Доповідала: 0.11.1 Іохиляк.
Результати голосування: За-18. проти-О. утримались-2. Рішення не прийнято.

Слухали: Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення
Тернопільському обласному благодійному фонду «Леїцишина Василя Степановича «Шураві 
і побратими та чорний тюльпан»
Доповідала: 0 .11.1 Іохиляк.

Виступила: К.Бойко.

Міський голова С.В.Надал оголосив перерву і повідомив, що лату продовження роботи сесії 
буде оголошено додатково.
Сесія продовжує роботу.

Пленарне засідання, 26.06.2017р.
Ранкове засідання 
Реєстрація 10:40

Присутні: Бабюк М.П.. Балук Л.І.. Бич П.Д.. Бліхар В.В.. Болєщук 11.М.. Газилишин А.Б.. 
Гевко Г.О.. Гринда В.П.. Зелінка Н.В.. Зінь 1.Ф.. Ібрагімов М.Р.. Климчук О.А., Лунак С.М.. 
Місько В.В.. Надав С.В.. Нитка О.Б.. І Іівторак С.Р.. Поврозиик 11.1.. Прокопів Л.А.. Редьква 
П.М.. Сиротюк М.М.. Смакоуз Ю.Г.. С іаюра ІЗ.І.. 1 каченко А.М.. Шкула А.П.. Шморгай
O. В.. МІоломейчук 11.В.. IIIгонко Ю.В.. Шумада В.ІЗ.. Яциковська О.Б.
Відсутні: Артимович А.І.. Білан Т.Б.. Генсерук В.А.. Грицишин А.А.. Ландяк П.Д.. Ляхович
P. М.. І іавроцький Р.Я.. ІІаньків І І.М.. Серетний Т.І.. Сороколіт І.Л., Торожнкж Р.В.. 
Рурський І.В.. Шараськіна В.А.

Присутні: Сагайдак Л.М.. Пастушенчин Г.З.. Гронська И.Т.. Підгурська О.В.. Лещишин В.С 
Бойко К.. Замора (М І.. Красповська. Кулик І.ІЗ.. Павлів О.В.. ВолинськаО.В., Мельник Н.М 
Буди а 11.ІЗ.. Воробсдь 11.0.. Сепмк С.М.. Купер І. Ь.. Ясіновська 13.Р.. Муц Н.М.. Виваль В.В. 
І Іерець 1.11.. Мамчак Ю.М.. Живко Ж.Я.. Гуменна Г.В.. Кізлик С.В., Гаврилюк Н.Ф.. Куць 
Н.П.. Лівандовська 0.13.. Семенній Н.М., Побігушка М.М.. Качуровський В.А.. Палиця Н.Б. 
Вітенко І .Я., Станько О.М., Гречкосій І.С.. Балабух О.В., 1 Іредко Р„ Жак О.. Шкляр Н.О.. 
Дуда А.І., Бігуняк М.С.. Іваницька С.В.. Сірий М.1., Сливка М.А., Крилов С., Козачок Д.В.. 
представники ЗМІ (реєстрація додасться).

Список депутаті®, які взяли участь \ роботі п'ятнадцятої сесії міської ради 26.06.2017р. 
зі ідпо з електронною системою голосування «ВІЧН» додасться на 1 арк. (всього -  32).
ІІрисутні: Баб'юк МЛ І.. Балук Л.І.. Бич 11.Д.. Білан Т.Б.. Бліхар В.В., Болсіцук 11.М.. 
Газилишин А.Б.. Гевко Г.О.. Гринда В.І !.. Зелінка 11.В.. Зінь 1.Ф.. Ібрагімов М.Р.. Климчук 
О.А.. Лунак С.М., Місько В.В.. 1 Іадал С.В.. Нитка О.Б.. І Іівторак С.Р.. 1 Іоврозник 11.1.. 
Прокопів Д.А., Редьква Н.М.. Сиротюк М.М.. Смакоуз К).Г.. Стаюра В.1.. Ткаченко Д.М.. 
Шараськіна В.А.. Шкула А.І!.. Шморгай О.В.. Шолом сичу к 11.В.. Цітопко 10.В., Шумада 
В.В.. Яциковська О Б.

Він сесію міський голова С.В.1 Іадал.



Виступив: С.В.Палал. який проінформував про колективиу заяву депутатів фракції ВО
«Свобода» і ішло виключення леї іу іатів І ерпопі.іьеької міської ради І.В. Гурського.
І J I.Сорок»»літа. Р.Я Павроііького з фракції. І Іротокол рішення фракції ВО «Свобода» віл 
08.04.17р. додаг ться па одному аркуші.
Висіумив: С.В.І іадал. який запропонував повернутися до порядку денного.
Результати юлосування та повернення до порядку денною: За -  25. проти -0. утримались -1. 
Рішення прийнято.
Виступив: С.В.І Іадал, який запропонував доповнити порядок денний наступними
питаннями
-ІІро внесення змін та доповнень до рішення Ісрнопі іьської міської ради від 30.06.2015р.
М» 6/60/27 «Про місцеві податки і збори»
Результати іолосуваппя: За-З1. проіи-0. утримались-0. Рішення прийнято.
-Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської міської ради від 30.06.2015р.
ІТ» 6/60/27 «Про місцеві податки і збори»
Результати голосування: 3а-30. проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
- 1 Іро присвоєння Комунальному закладу Тернопільської міської ради «Дит яча корова школа 
«Зоринка» імені Ізидора Доскоча
Результати голосування: 3а-32. проти-0. утримадись-0. Рішення прийнято.
- 1 Іро надання в безоплатне користування приміщення та обладнання котельні комунальному 
підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»
Результати голосування: 3а-32, проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
- Про надання дозволу на списання майна дошкільних навчальних закладів 
Результати голосування: 3а-32. проти-0, угримались-0. Рішення прийнято.
- 1 Іро внесення змін у рішення міської ради від 16.12.2016р. №7/13/15 
Результати голосування: 3а-32. проти-0. у гримались-0. Рішення прийнято.

Виступив: І .Б. Білан, який запропонував доповнити порядок денний питанням «Не ходіть
в І РЦ «Подоляни», не підтримуйте ТОВ «Теркурій-2»-торгівля з окупантами 
Результати голосування: За-20. ироти-0. утримались-0. Рішення не прийнято.
Виступив: В.В.Місько, який оголосив спільну заяву депутатських фракцій тернопільської
міської ради.
Виступив: Міський голова С.В.І іадал. який запропонував на основі спільної заяви,
оголошеної депутатом міської ради В.В.Міськом, внест и зміни в порядок денний.
Результати голосування за внесення змін в порядок денний: За-З1. проти-0. утримались-0. 
Рішення прийнято.
Результати голосування за порядок денний в цілому: 3а-32, проти-0, утримались-0. Рішення
прийнято.

Морилок денний:

Номер ' Розробник Назва

Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення 
Тернопільському обласному благодійному фонду «Лещишина 
Василя Степановича «ІІІураві і побратими та чорний тюльпан»

І 10.ГІ.Похиляк

2 ГІШ.Кучер Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської міської 
ради від 30.06.2015р. Л" 6/60/27 «Про місцеві податки і збори»

3 ТІЇ.І І.Кучер Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської міської 
ради від 30.06.2015р. №' 6/60/27 «Про місцеві податки і збори»

4 1 0.П.Похиляк Про присвоєння Комунальному закладу Тернопільської міської ради 
«Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча



7

6

;().! 1.1 Юхиляк Про надання в безоплатне користування приміщення та обладнання 
ко і сліди комунальному підприємству теплових мереж 
і« 1 ериопільміськтеплокомуиенерго»

Ю.П.Похиляк Про надання дозволу на списання майна дошкільних навчальних 
заклади в

■В.В.С іандрсг Про внесення змін у рішення міської ради від 16.12.2016р. №7/13/15р.

Саухали: Про надання в безоплатне корисіування нежитлового приміщення
1 срнопільському обласному благодійному фонду «Лещишина Василя 
Степановича «Шураві і побратими та чорний тюльпан»

Доповідала: О.П.Похиляк.
Виступили: К.Бойко. А.П.Шкула
Результати голосування: 3а-30 . проти-0. \тримались-0. Рішення прийнято. 
Вирішили: Рішення № 7/15/25 додасться.

Слухали: 1 Іро внесення змін та доповнень до рішення 1 ернопільської міської ради від
30.06.2015р. № 6/60/27 «Про місцеві податки і збори»

Доповідав: Н.П.Кучер.
Виступили: А.Б.І'азилишин. М.П.Баб’юк.
Результати голосування: За-З1 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято. 
Вирішили: Рішення № 7/15/26 додасться.

Слухали: 1 Іро внесення змін та доповнень до рішення І ернопільської міської ради від
30.06.2015р. № 6/60/27 «1 Іро місцеві податки і збори»

Доповідав: Н.П.Кучер. ■ Шш | | | |
В иступили : Зелінка 11.В.. М.П.Баб юк. І Вкула А.11.. Балук Л.1.
Результати голосування: За-18 . проти-0, утримались-3. Рішення не прийнято.
Вирішили: Протокольне доручення №? 7/15/а1 додасться.

Слухали: 1 Іро присвоєння Комунальному закладу 1 ернопільської міської ради «Дитяча
хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча 

Доповідав: О.П.Похиляк.
Результати голосування: За-З1 . гіроти-О. утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/27 додасться.

Слухали: Про надання в безоплатне користування приміщення та обладнання котельні
комунальному підприємству теплових мереж 
«Терноіпльміськтеплокомунеиерго»

Доповідав: О.11.1 Іохиляк.
Результати голосування: За-ЗО . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: Рішення № 7/15/28 додасться.

Слухали:
Доповідав:
Вистпиди;
Результати
Вирішили:

Про надання дозволу на списання майна дошкільних навчальних закладів 
О.П.Похиляк.
А.11.1 Вкула. А.Б. Газилишин.

голосування: 3а-32 . проти-0. утримались-0. Рішення прийнято.
Рішення № 7/15/29 додасться.

Слухали: Про внесення змін у рішення міської ради від 16.12.2016р. №7/13/15
Доповідав: В.В.С гандрет.

иступив, С.В.Надал, який запропонував доповнити додаток до проекту рішення в частині 
пунктів 5,6 текстом наступного змісту: «Тернопільський зональний відділ 
Військової служби правопорядку Збройних Сили України».
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Результати голосування з врахуванням пропозиції С’.В.І Іалала: 3а-32 . проти-0, у іримались-(). 
Рішення прийнято.
Внрішнлн: Рішення № 7/15/30 додасться.

РІЗНЕ:
Виступив: М.М.Сиротюк щодо котелень на альтеративних видах палива па території міста.
Результати голосування: 3а-30 . проіи-(). уірима.іись-0. Рішення приііпя то.
Вирішили: І Іротокольне дору ченпя № 7/15/3 І додасться.

Виступили: Білан Т.Б., Ііікула А.II.

Виступила: В.А.Шараськіна щодо котелень на альтеративних видах палива на території 
міста.
Виступили: Чумак А.К.. Під рурська О,. Мамчак ІО.. І ІІкула А.11.. ІІІтоико ІО.В. 
Результати голосування: 3а-23 . проти-0. у тримались-О. Рішення прийнято.
Вирішили: І Іротокольне доручення № 7/15/31 додасться.

Виступили: Представники громадськості, виборці округу№37. Стаюра В.І.

Виступив: В.В.ПІумада щодо будівництва за адресою вул. Заміська.15.
Результати голосу вання: За-18 , ііроіи-0. утримались-0. Рішення прийнято.
Вирішили: І Іротокольне доручення № 7/1 5/31 додасться.

Сесія завершила свою роботу .

Добрікова С.С.. 527652
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