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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

    двадцять третьої сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  09 червня  2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 27 депутатів 
 
 Відсутні:   Бевз М.І.,  Крикніцький І.Я.,  Буденькевич С.М., Гевко Є.В., Кривий Ю.М.,  
Скалій О.О., Скалій А.І. 

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  23-гу сесію 7-го скликання прибуло 27 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» -  9 депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 7 депутати із 7, від фракції «Солідарність» - 5 депутатів із 6, від партії 
«Батьківщина» - 2 депутати із 3, від «Радикальної партії» - 1 депутат із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.  

Поступила пропозиція, роботу 23-ої сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 23-гу сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Голосували за секретаріат в кількості 2-ох осіб: депутатів  Сєдову Н.Б. .та  Лесейко З.В. 
.            “За” – 27, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 27, проти - 0, утримались – 0. 
  Пропозиції до порядку денного. 
1.Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вул.. Олеся Гончара. 

Голосували: за - 27, проти - 0, утримались – 0. 
2.Про  внесення  змін та доповнень у рішення  міської  ради  від   05 грудня 2016 року №420 “Про  
затвердження   Плану  дій  для  сталого енергетичного  розвитку міста Чортків до 2030 року” 

Голосували: за - 27, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 

Голосували: за - 27, проти - 0, утримались – 0. 
 

Порядок денний 23 сесії міської ради: 
1.Про затвердження Програми  розвитку туризму в місті Чорткові на   2017–2020 роки. 
Інформує:  головний спеціаліст відділу культури, туризму , національностей та релігії 
Свистун О.А. 
 2.Про внесення змін до рішення міської ради № 443 від 23.12.2016 року «Про 
затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові на 2017 
рік».  
 Інформує:  начальник  відділу культури, туризму , національностей та релігії Ващишин 
Н.Б. 
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3. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.2017 року № 580 “Про 
затвердження Програми стимулювання громадян  м. Чорткова, направлених Чортківським 
об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за 
контрактом у Збройні Сили України у 2017 році” 
  Інформує: зав.  сектором надзвичайних ситуацій та  цивільного захисту Фик В.Р. 
4.Про затвердження Плану роботи Чортківської  міської  ради на  ІІ півріччя  2017 року 
 Інформує: секретар міської ради Я.П. Дзиндра 
5.Про присвоєння звання «Почесний  громадянин міста Чорткова» 
Інформує: секретар міської ради Я.П. Дзиндра 
6.Про затвердження угоди  між Чортківською  міською радою та Чортківською районною 
радою в галузі охорони здоров’я. 
7. Про затвердження програми підтримки громадських організацій на 2017 -2020 роки. 
8. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
Інформує:  начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
9.Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2017 року №523 «Про 
затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради» 
10. Про оплату праці міського голови  та заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради. 
Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Новосядла О.Ю. 
11. Про передачу нежитлових приміщень по вул. Шевченка,34 в м. Чорткові на баланс 
Чортківського комбінату комунальних підприємств. 
 Інформує: головний спеціаліст юридичного відділу Вандяк Н.П. 
Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища 
Губ’як Р.Т. 
12.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
13.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок. 
14.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
15.Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в межах вулиць Ягільницька та 
Богдана-Ігоря Антонича в м. Чорткові. 
16.Про надання дозволу ТОВ «Чортківське АТП-16142» на викуп земельної ділянки, 
площею 0,3721 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства по вул. Степана Бандери, 60 Д в м. Чорткові 
(кадастровий номер 6125510100:01:019:0265). 
17.Про надання дозволу ТОВ «Чортківське АТП-16142» на  викуп земельної ділянки, 
площею 2,4191 га  для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства по вул. Степана Бандери, 60 в м. Чорткові 
(кадастровий номер 6125510100:01:019:0266). 
18.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення земельних ділянок) для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові( за заявою Чикалюка 
І.М.). 
Не погоджено. 
19.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2017 р., 
орендарем якої є ТОВ «Торгпреса» по вул. Степана Бандери, 54 в м.Чорткові. 
20.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2017 р., 
орендарем якої є ТОВ «Торгпреса» по вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові. 
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21.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2017 р., 
орендарем якої є ТОВ «Торгпреса» по вул. Степана Бандери, 17 в м.Чорткові. 
22.Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків по вул.Степана Бандери в м.Чорткові 
Тернопільської області (в межах населеного пункту). 
23.Про затвердження детального плану території (зміна цільового призначення) для 
будівнитцва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Незалежності в 
м.Чорткові. 
24.Про затвердження детального плану території для індивідуального гаражного 
будівництва по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові Тернопільської області.  
25.Про надання дозволу Кузь Анатолію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,1600 га в оренду для 
будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків по вул. Незалежності 
в м. Чорткові. 
26.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території 
кварталу багатоповерхової  забудови з об'єктами громадського призначення по вул.Вигнанська, 1 в 
м.Чорткові. (за заявою директора ТОВ “ТЕРА”). 
27.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території для  
будівництва комерційних об’єктів по вул. Копичинецька в м.Чорткові. 
28.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,3900 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти  по вул. Замкова,2 в м. Чорткові (ЗОШ №6). 
Не погоджено. 
29.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 3,3000 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти  по вул. Князя Володимира Великого,4-Б в м. 
Чорткові (ЗОШ №5). 
Не погоджено. 
30.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 4,2200 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти  по вул. Євгена Коновальця,13 в м. Чорткові 
(ЗОШ-інтернат). 
Не погоджено. 
31.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,3900 га для обслуговування   
комплексу (будинок культури з господарськими будівлями та спорудами) по вул. Івана 
Франка,1 в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
32.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,1100 га для обслуговування 
комплексу (редакція газети “Голос народу”) по вул. Зелена,3 в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
33.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,1500 га для обслуговування 
комплексу (приміщення бухгалтерії відділу освіти) по вул. Юрчинських,35 в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
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34.Про внесення змін в рішення міської ради від 06.04.2017 р. №609 «Про надання 
дозволу Богдан Лілії Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 16 
липня в м.Чорткові» у зв’язку зі зміною землекористувача. 
35.Про внесення змін в  п.3 рішення сесії міської ради від 02.07.2015 р. № 149 “Про затвердження 
детального плану території обмеженої вул. Білецька в м.Чорткові та надання дозволу громадянам 
міста Чорткова на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність” в частині зміни площі земельної ділянки та її адреси (за заявою Смірнова Ю.В.). 
36.Про внесення змін в рішення міської ради від 11.12.2015 р. № 28 “Про надання дозволу 
Олійнику Володимиру Богдановичу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Івана Богуна,4 в м. 
Чорткові у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)” в частині зміни форми користування земельної ділянки. 
38.Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вул.. Олеся Гончара. 
39.Про  внесення  змін та доповнень у рішення  міської  ради  від   05 грудня 2016 року №420 
“Про  затвердження   Плану  дій  для  сталого енергетичного  розвитку міста Чортків до 2030 
року” 
40 Різне. 
 
 
                                                     РЕГЛАМЕНТ 

       роботи двадцять третьої  сесії Чортківської міської ради VII cкликання 
 
Для доповіді (інформації) з питань порядку денного до 10 хв. 
Для виступів до 5 хв. 
Для  запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 7 хв. 
Через кожних 3 год  -  перерва на 30 хв 
Роботу пленарного засідання   двадцять другої  сесії Чортківської міської ради VII 
скликання завершити до 16 год.   
 

 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 

1.Про затвердження Програми  розвитку туризму в місті Чорткові на   2017–2020 роки. 
СЛУХАЛИ:  Свистун О.А., головного спеціаліста відділу  культури, туризму , 
національностей та релігії 
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В., Тимофій Р.М.,Сєдова Н.Б.,Дідюк Г.Т., Шматько В.П., 
За проект рішення голосували: “за”-21  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 663  додається 
 
2.Про внесення змін до рішення міської ради № 443 від 23.12.2016 року «Про 
затвердження Програми проведення культурно-мистецьких заходів в м. Чорткові на 2017 
рік».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №664  додається 
 
3.Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.2017 року № 580 “Про 
затвердження Програми стимулювання громадян  м. Чорткова, направлених Чортківським 
об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за 
контрактом у Збройні Сили України у 2017 році” 
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СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 665 додається 
 
4.Про затвердження Плану роботи Чортківської  міської  ради на  ІІ півріччя  2017 року 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-23  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 666  додається 
 
5.Про присвоєння звання «Почесний  громадянин міста Чорткова» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Дідюк Г.Т., Дзиндра Я.П. 
За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №667  додається 
 
6.Про затвердження угоди  між Чортківською  міською радою та Чортківською районною 
радою в галузі охорони здоров’я. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 668 додається 
 
7.Про затвердження програми підтримки громадських організацій на 2017 -2020 роки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 669 додається 
 
8.Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Грабовецька С.С. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №670  додається 
 
9.Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2017 року №523 «Про 
затвердження структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради»    
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 671 додається 
 
10.Про оплату праці міського голови  та заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ :  Новосядла О.Ю.,Вінницький А.Є., Великоборець Н.І. 
За проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 672  додається 
 
11. Про передачу нежитлових приміщень по вул. Шевченка,34 в м. Чорткові на баланс 
Чортківського комбінату комунальних підприємств. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 673 додається 
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12. Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 674 додається 
 
13.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Махомет Л.О., Губяк Р.Т., Шматько В.П. 
За заявою Атаманчук О.І. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 675 додається 
 
14.(13./1)Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.   
За заявою Ленів Світлані Адамівні, Ваврик Любомирі Корнелівні 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 676 додається 
 
15.(13./2)Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За заявою Кобелі Т.Я. 
За проект рішення  про направлення на до вивчення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, 
«утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: направити на до вивчення. 
 
16.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 677 додається 
 
17. Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в межах вулиць Ягільницька та 
Богдана-Ігоря Антонича в м. Чорткові. 
CЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №678  додається 
 
18.Про надання дозволу ТОВ «Чортківське АТП-16142» на викуп земельної ділянки, 
площею 0,3721 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства по вул. Степана Бандери, 60 Д в м. Чорткові 
(кадастровий номер 6125510100:01:019:0265). 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №679  додається 
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19.Про надання дозволу ТОВ «Чортківське АТП-16142» на  викуп земельної ділянки, 
площею 2,4191 га  для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства по вул. Степана Бандери, 60 в м. Чорткові 
(кадастровий номер 6125510100:01:019:0266). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 680 додається 
 
20.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення земельних ділянок) для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові( за заявою Чикалюка 
І.М.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ :Кресінський В. 
За  відправлення проекту рішення  на доопрацювання голосували: “за”- 27,«проти» - 0, 
«утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: відправлено на доопрацювання. 
 
21.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2017 р., 
орендарем якої є ТОВ «Торгпреса» по вул. Степана Бандери, 54 в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Махомет Л.О. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 681 додається 
 
22.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2017 р., 
орендарем якої є ТОВ «Торгпреса» по вул. Князя Володимира Великого в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення №682  додається 
 
23.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2017 р., 
орендарем якої є ТОВ «Торгпреса» по вул. Степана Бандери, 17 в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ:  Махомет Л.О. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 683 додається 
 
24.Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків по вул. Степана Бандери в м.Чорткові 
Тернопільської області (в межах населеного пункту). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення №684  додається 
 
25.Про затвердження детального плану території (зміна цільового призначення) для 
будівнитцва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Незалежності в 
м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 685 додається 
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26.Про затвердження детального плану території для індивідуального гаражного 
будівництва по вул. Дениса Січинського в м. Чорткові Тернопільської області.  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення №686  додається 
 
27.Про надання дозволу Кузь Анатолію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,1600 га в оренду для 
будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків по вул. Незалежності 
в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т.,   
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П., Наконечний В.І. 
За проект рішення голосували: “за”-26  ,«проти» - 0, «утримались» – 1.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 687 додається 
 
28.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території 
кварталу багатоповерхової  забудови з об'єктами громадського призначення по вул.Вигнанська, 1 в 
м.Чорткові. (за заявою директора ТОВ “ТЕРА”). 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т.,   
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П.,,Грабовецька С.С., Лесейко З.В., Дубина Г.І., Губяк 
Р.Т. ,Наконечний В.І. 
За проект рішення голосували: “за”-24, «проти» - 1, «утримались» – 2   
ВИРІШИЛИ: рішення № 688 додається 
 
29.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану території для  
будівництва комерційних об’єктів по вул. Копичинецька в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Кресінський В., Міщій С.В.,  Губяк Р.Т.,Вінницький А.Є., 
Наконечний В.І., 
За проект рішення голосували: “за”-22 ,«проти» - 0, «утримались» – 5.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 689 додається 
 
30.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,3900 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти  по вул. Замкова,2 в м. Чорткові (ЗОШ №6). 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т.  
За проект рішення голосували: “за”-0  ,«проти» - 0, «утримались» –27 .  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
31.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 3,3000 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти  по вул. Князя Володимира Великого,4-Б в м. 
Чорткові (ЗОШ №5). 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т.. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 ,«проти» - 0, «утримались» – 27.  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



 9 

32.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 4,2200 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти  по вул. Євгена Коновальця,13 в м. Чорткові 
(ЗОШ-інтернат). 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т.,   
За проект рішення голосували: “за”- 0 ,«проти» - 0, «утримались» – 27.  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
33.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,3900 га для обслуговування   
комплексу (будинок культури з господарськими будівлями та спорудами) по вул. Івана 
Франка,1 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 ,«проти» - 0, «утримались» – 27.  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
34.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,1100 га для обслуговування 
комплексу (редакція газети “Голос народу”) по вул. Зелена,3 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т.,   
За проект рішення голосували: “за”-0  ,«проти» - 0, «утримались» – 25.  
ВИРІШИЛИ:. рішення не прийнято 
 
35.Про надання дозволу Чортківській районній раді на складання технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в постійне користування, орієнтовною площею 0,1500 га для обслуговування 
комплексу (приміщення бухгалтерії відділу освіти) по вул. Юрчинських,35 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 0 ,«проти» - 0, «утримались» – 25.  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
36.Про внесення змін в рішення міської ради від 06.04.2017 р. №609 «Про надання 
дозволу Богдан Лілії Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 16 
липня в м.Чорткові» у зв’язку зі зміною землекористувача. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-21  ,«проти» - 0, «утримались» – 4.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 690 додається 
 
37.Про внесення змін в  п.3 рішення сесії міської ради від 02.07.2015 р. № 149 “Про затвердження 
детального плану території обмеженої вул. Білецька в м.Чорткові та надання дозволу громадянам 
міста Чорткова на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність” в частині зміни площі земельної ділянки та її адреси (за заявою Смірнова Ю.В.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ: Губяк Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
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ВИРІШИЛИ: рішення № 691  додається 
 
38.Про внесення змін в рішення міської ради від 11.12.2015 р. № 28 “Про надання дозволу 
Олійнику Володимиру Богдановичу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Івана Богуна,4 в м. 
Чорткові у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)” в частині зміни форми користування земельної ділянки. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення №692  додається 
39.Про надання дозволу Чортківській міській раді на складання технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вул.. Олеся Гончара. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення №692  додається 
40.Про  внесення  змін та доповнень у рішення  міської  ради  від   05 грудня 2016 року №420 
“Про  затвердження   Плану  дій  для  сталого енергетичного  розвитку міста Чортків до 2030 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0.  
ВИРІШИЛИ: рішення № 694 додається 
  41.Різне. Шматько В.П.,  Лесейко З.В., Гаврисьо В.В., Вінницький А.Є., Дубова 
Н.Ю., Наконечний В.І., Маньовський А.З., Джурбій П.Д., Дзиндра Я.П 
 
Питання , які виносились на розгляд  23-ї сесії вичерпано. Дозвольте 23-шу сесію вважати  
закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                       Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
 

 
 
 
 


