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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     тридцятої сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  10 жовтня 2017 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   26 депутатів 
 
 Відсутні:  Бевз М.І.,  Демкович Л.І., Кресінський В.О.,Наконечний В.І., Просинюк А.В., 
Скалій О.О., Скалій А.І., Хотюк О.Б.. 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                            Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  30-ту сесію 7-го скликання прибуло 26 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 9  депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 6  депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 3 депутати із 6, від 
партії «Батьківщина» - 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 1 депутат із 4, від партії 
«Самопоміч» 4 депутати із 4.    

Надійшла пропозиція, роботу 30-ої сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 30-ту сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. наголосив, що відповідно до cтатті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання. Запитав,     
які є пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів  Вінницького  А.Є. та  Садовську Л.М. 
            “За” – 25, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 26, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного. 
Депутат Міщій С.В. запропонував включити в порядок денний питання  
«Про надання дозволу  Сохацькому Івану Миколайовичу  на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієтовною площею 0,0089 га у 
власність для  будівництва  індивідуального гаражу  за рахунок земель  Чортківської 
міської ради  по вул. С. Бандери,58 б  в м. Чорткові». 
Голосували: за - 22, проти - 0, утримались – 3. 
Депутат Джурбій П.Д. запропонувала виключити з порядку денного питання  №15 
«Про надання дозволу Доскочу Івану Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, орієтовною площею 0,0500 га у власність для 
будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Бердо, 50 в м. Чорткові.» 
 Голосували: за - 24, проти - 1, утримались – 0. 
 Слово надали  жителю міста Марциніву Юрію Якимовичу, який  наголосив, що йому не 
дають земельну ділянку  для будівництва  гаражу по вул. Млинарська. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував виключити з порядку денного питання під  №13 
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«Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0471 га у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Дениса Січинського,16 в м. Чорткові.» 
Виступили: Вінницький А.Є.,  Дубина Г.І., Кривий Ю.М.,  Дядик Я., Черниш С.С, 
Голосували: за - 11, проти - 4, утримались – 11. 
Міський голова запропонував внести в порядок денний питання: 
«Про здійснення  у 2018 році запозичення  до бюджету Чортківської міської ради». 
Голосували: за - 25, проти - 0, утримались –0 . 
 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 

Голосували: за - 26, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова представив нового керівника Чортківського ВП ГУНП - Мельника А.І. і 
надав йому слово для виступу. 
Мельник А.І. коротко розказав про себе, також наголосив на нагальних питаннях якими 
займається поліція району, на проблемах в роботі та  на майбутніх питаннях співпраці з 
міською радою. 
Виступили : Вінницький А.Є., Макотерський Ю.Ф., Гаврисьо В.В.,Кривий Ю.М., Дубова 
Н.Ю. 
 
Порядок денний 30 сесії міської ради: 
1.Про  підсумки проведення  оздоровлення дітей та підлітків міста в літній період 2017 
року 
2. Про роботу  комунального підприємства “Чортків дім” в 2017 році. 
3. Про затвердження Положення про муніципальну поліцію Чортківської міської ради. 
4. Про затвердження Положення  про юридичний відділ Чортківської міської ради в новій 
редакції. 
5. Про  внесення  змін  до  рішення міської ради від 23.12.2016 року № 457 “Про 
затвердження Програми захисту населення і території  міста Чорткова від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік” 

      6.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 486 «Про 
затвердження  Програми надання адресної    грошової допомоги  громадянам  м. Чорткова на 
2017-2019 роки» 
7.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою в галузі охорони здоров’я. 
8. Про внесення змін до рішення міської ради  від 23  грудня 2016 року   № 491  «Про 
міський бюджет  на 2017рік».  
9.Про надання дозволів громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
11.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам.. 
12.Про надання дозволу Кульчицькій Лесі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієтовною площею 0,1000 га у власність для ведення садівництва по 
вул.Дмитра Вітовського в м.Чорткові. 
13.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0471 га у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Дениса Січинського,16 в м. Чорткові. 
14.Про надання дозволу  Клюх Михайлу Степановичу, Клюх Ользі Петрівні, Клюх  Надії 
Михайлівні, Клюх Арсенію Степановичу, Клюх Степану Михайловичу, Клюх Ользі 
Володимирівні, Басарабі Віталію Юрійовичу, Клюх Богдану Степановичу,   Клюх Ользі 
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Богданівні,  Клюх Миколі Богдановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0521 га у спільну  сумісну власність 
для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Залізнична,37  в м. Чорткові. 
15.Про надання дозволу Чупаку Богдану Ярославовичу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,6616 га в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 
Надрічна, 64 в м. Чорткові. 
Не погоджено. 
16.Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік органів Прокуратури 
Тернопільської області (за зверненням заступника прокурора області І.Мукана). 
17. Про надання дозволу Чортківській міській раді на внесення  змін до детального плану території для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Залізничній  в м. 
Чорткові (за зверненням директора ТОВ “ЧІЛМЗ” Карпець  С.В.).  
Не погоджено. 
18.Про надання дозволу Довгань Людмилі Миколаївні на викуп земельної ділянки 
площею 0,0124 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)по вул. Монастирська в м.Чорткові. 
19.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.06.2012р. 
(зареєстрованого в Управлінні Держкомзему в Чортківському районі 06 жовтня 2012 року 
за № 612550004005110)  по вул. Степана Бандери,38 в м. Чорткові, орендарем якої є ПАТ 
“Укртелеком”. 
20.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Білецька, 2-В 
в м. Чорткові від 15.09.2016р. (зареєстрований 18.11.2016 року за № 17589481, згідно 
Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), орендарем якої є ТОВ 
“ГК Енергоперспектива”. 
21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0220 га в оренду Т  ОВ  фірма “РУТА-ФАРМ” для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Копичинецька,22-А в м. Чорткові. 
22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу Управлінню 
освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради в постійне користування земельної 
ділянки площею 3,3152 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по 
вул. Князя Володимира Великого, 4б в м.Чорткові. 
23.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради  від 14.09.2017р. № 809 
“Про затвердження оціночної вартості земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення площею 0,3721 га,  що продається ТОВ «Чортківське АТП 16142» по вул. 
Степана Бандери, 60Д в м. Чорткові”. 
24.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради  від 14.09.2017р. № 808 
“Про затвердження оціночної вартості земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення площею 2,4191 га,  що продається ТОВ «Чортківське АТП 16142» по вул. 
Степана Бандери, 60 в м. Чорткові”. 
25. Про здійснення  у 2018 році запозичення  до бюджету Чортківської міської ради. 
26.Про надання дозволу  Сохацькому Івану Миколайовичу  на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієтовною площею 0,0089 га у 
власність для  будівництва  індивідуального гаражу  за рахунок земель  Чортківської 
міської ради  по вул. С. Бандери,58б  в м.Чорткові. 
27. Різне. 
 
                                                                     РЕГЛАМЕНТ 

       роботи  тридцятої  сесії Чортківської міської ради VII cкликання 
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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. 
Роботу пленарного засідання    тридцятої   сесії Чортківської міської ради VII скликання 
завершити до 13 год.   
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
1.Про  підсумки проведення  оздоровлення дітей та підлітків міста в літній період 2017 
року 
СЛУХАЛИ:  Поліщук Л.М.. 
ВИСТУПИЛИ : Лесейко З.В., Вінницький А.Є., Грабовецька С.С., Дубина Г.І., 
Шматько В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 27, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 815 додається 
 
2. Про роботу  комунального підприємства “Чортків дім” в 2017 році. 
СЛУХАЛИ: начальника КП « Чортків дім» Олійник Г.В 
ВИСТУПИЛИ : Джурбій П.Д., Безпалько Р.П., Садовська Л.М., Лесейко З.В  
Махомет Л.О., Шматько В.П.,  Черниш С.С. 
За проект рішення голосували: “за”- 27 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 816  додається 
 
3. Про затвердження Положення про муніципальну поліцію Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ:  начальника муніципальної поліції Пиптика Н.В 
ВИСТУПИЛИ : 
Кривий Ю.М., Ніяскіна – Коробій А.С. Шматько  В.П., Безпалько Р.П.,.Царик В.Я., 
За проект рішення голосували: “за”-  14 ,«проти» - 0, «утримались» – 10. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
4.Про затвердження Положення  про юридичний відділ Чортківської міської ради в новій 
редакції. 
СЛУХАЛИ :  начальника юридичного відділу  Ніяскіна – Коробій А.С. 
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 817 додається. 
 
5.Про  внесення  змін  до  рішення міської ради від 23.12.2016 року № 457 “Про 
затвердження Програми захисту населення і території  міста Чорткова від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік” 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ : Садовська Л.М.,Тимофій Р.М.,  Гевко Є. В., Дзиндра Я.П., Фик В.Р.,  
За проект рішення голосували: “за”-27  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 818 додається. 

       
     6.Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 486 «Про 

затвердження  Програми надання адресної  грошової допомоги  громадянам  м. Чорткова на 
2017-2019 роки» 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ : Ціхоцький В.Д.  
За проект рішення голосували: “за”- 19 , «проти» - 0, «утримались» – 6. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 819 додається 
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7. 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”- 25  ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 820 додається 
 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 491 «Про міський 
бюджет на 2017рік».  
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
ВИСТУПИЛИ: Безпалько Р.П.,  Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 821 додається 
 
9.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”-24,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 822  додається 
 
10.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 проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 823  додається 
 
11.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам.. 
СЛУХАЛИ:міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-26,«проти» - 0, «утримались» – 0. Лесейко З.В. участі 
в голосуванні не  брала. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 824 додається 
 
12. Про надання дозволу Кульчицькій Лесі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієтовною площею 0,1000 га у власність для ведення садівництва по 
вул.Дмитра Вітовського в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ: Гаврисьо В.В. 
За проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 825 додається 
 
13.Про надання дозволу Кобелі Тарасу Ярославовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0471 га у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Дениса Січинського,16 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-15,«проти» - 8, «утримались» – 4. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
 
14.Про надання дозволу  Клюх Михайлу Степановичу, Клюх Ользі Петрівні, Клюх  Надії 
Михайлівні, Клюх Арсенію Степановичу, Клюх Степану Михайловичу, Клюх Ользі 
Володимирівні, Басарабі Віталію Юрійовичу, Клюх Богдану Степановичу,   Клюх Ользі 
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Богданівні,  Клюх Миколі Богдановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0521 га у спільну  сумісну власність 
для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Залізнична,37  в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 826 додається 
 
15.Про надання дозволу Чупаку Богдану Ярославовичу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,6616 га в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 
Надрічна, 64 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-0,«проти» - 20, «утримались» – 7. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
16.Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік органів Прокуратури 
Тернопільської області (за зверненням заступника прокурора області І.Мукана). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-0,«проти» - 26, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
17. Про надання дозволу Чортківській міській раді на внесення  змін до детального плану території для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Залізничній  в м. 
Чорткові (за зверненням директора ТОВ “ЧІЛМЗ” Карпець  С.В.).  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ: Зозуляк А.І. 
Голосували  щодо направлення проекту рішення   надовивчення  “за”-27,«проти» - 0, 
«утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято. 
 
18.Про надання дозволу Довгань Людмилі Миколаївні на викуп земельної ділянки 
площею 0,0124 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)по вул. Монастирська в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-26, «проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 827 додається 
 
19.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.06.2012р. 
(зареєстрованого в Управлінні Держкомзему в Чортківському районі 06 жовтня 2012 року 
за № 612550004005110)  по вул. Степана Бандери,38 в м. Чорткові, орендарем якої є ПАТ 
“Укртелеком”. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 27, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 828 додається 
 
20.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Білецька, 2-В 
в м. Чорткові від 15.09.2016р. (зареєстрований 18.11.2016 року за № 17589481, згідно 
Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), орендарем якої є ТОВ 
“ГК Енергоперспектива”. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
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ВИСТУПИЛИ: Матійков В.О., Аксенчук І.Б., Шматько В.П., Грабовецька С.С., 
Дубина Г.І., Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”-13, «проти» -  9, «утримались» – 4. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято. 
 
21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0220 га в оренду Т  ОВ  фірма “РУТА-ФАРМ” для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Копичинецька,22-А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 829 додається 
 
22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу Управлінню 
освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради в постійне користування земельної 
ділянки площею 3,3152 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по 
вул. Князя Володимира Великого, 4б в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-27,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 830 додається 
 
23.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради  від 14.09.2017р. № 809 
“Про затвердження оціночної вартості земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення площею 0,3721 га,  що продається ТОВ «Чортківське АТП 16142» по вул. 
Степана Бандери, 60Д в м. Чорткові”. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т 
ВИСТУПИЛИ:Шматько В.П 
За проект рішення голосували: “за”-25,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 831додається 
 
24.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради  від 14.09.2017р. № 808 
“Про затвердження оціночної вартості земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення площею 2,4191 га,  що продається ТОВ «Чортківське АТП 16142» по вул. 
Степана Бандери, 60 в м. Чорткові”. 
СЛУХАЛИ:міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-25,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 832 додається 
 
25. Про здійснення  у 2018 році запозичення  до бюджету Чортківської міської ради. 
 Міський голова Шматько В.П., сказав, що оскільки дане питання не розглянуто на 
профільній комісії запропонував, зробити перерив і провести засідання   постійної комісії 
з питань бюджету. 
 Міський голова запропонував продовжити роботу сесії на 30хв. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П . 
ВИСТУПИЛИ:  Дубина Г.І., Аксенчук І.Б., Ціхоцький В.Д.,  
За проект рішення голосували: “за”-26,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 833 додається 
 
26.Про надання дозволу  Сохацькому Івану Миколайовичу  на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0089 га у 
власність для  будівництва  індивідуального гаражу  за рахунок земель  Чортківської 
міської ради  по вул. С. Бандери,58б  в м.Чорткові. 
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СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”-25,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 834 додається 
 
27.Різне Садовська Л.М ,Грабовецька С.С.,  Безпалько Р.П.,  Аксенчук І.Б., Джурбій П.Д., 
Вінницький А.Є.,  
Питання, які виносились на розгляд  30-ї сесії вичерпано. Запропонував  закрити 30-ту 
сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                           Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
 

 
 
 
 
 
 


