
 
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  

С ЬО М А  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/7/36                       від 09 квітня 2021 року 

 

Про затвердження договорів 

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Збаразька міська рада  

                                                                    

ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити договори, укладені  в міжсесійний період міським головою 

згідно додатку. 

 

 

Збаразький міський голова       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 



Додаток 1 

рішення Збаразької  міської ради 

№VIII/7/36  від 09 квітня 2021 року 

 

Перелік договорів 
 

1. Додаткова угода до Договору оренди приміщень індивідуально визначеного 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 08.10.2019 р. 

№ 26/44 укладена з Управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької районної 

державної адміністрації. 

2. Додаткова угода до Договору оренди приміщень індивідуально визначеного 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 28.04.2015 р. 

№ 16/19 укладена з Службою у справах дітей Збаразької районної державної 

адміністрації. 

3. Додаткова угода до Договору оренди приміщень індивідуально визначеного 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 28.04.2015 р. 

№ 13/16 укладена з Центром надання адміністративних послуг Збаразької 

районної державної адміністрації. 

4. Додаткова угода до  Договору оренди приміщень індивідуально визначеного 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 01.08.2017 р. 

№ 20 укладена з Відділом містобудування, архітектури, ЖКГ та державної 

реєстрації Збаразької районної державної адміністрації. 

5. Додаткова угода до Договору оренди приміщень індивідуально визначеного 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 28.04.2015 р. 

№ 14/17 укладена з Архівним відділом Збаразької районної державної 

адміністрації . 

6. Додаткова угода до Договору оренди приміщень індивідуально визначеного 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 02.04.2014 р. 

№ 7/7 укладена з Збаразькою районною державною адміністрацією. 

7. Додаткова угода про заміну сторони в Договорі оренди приміщень 

індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності від 17.01.2017 р. №1  укладена з Головним управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області та додаткова угода про зміну площі 

оренди. 

8. Узгоджене рішення № 2/1 від 26.03.2021 р. та протокол № 2 до Узгодженого 

рішення № 2/1, укладені  з Головним сервісним центром МВС (Регіональним 

сервісним центром ГСЦ МВС в Тернопільській області) . 

 

 

 

Секретар ради        Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


