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Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 березня  2016 року № 97  
 

Про   закріплення територій за підприємствами, 
установами, організаціями, навчальними закладами 
для проведення благоустрою  в м. Чорткові 
 

 

  З метою покращення санітарно-екологічного стану м.Чорткова,     керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про благоустрій населених пунктів», правилами благоустрою міста Чорткова 

виконавчий комітет Чортківської міської ради,  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Закріпити території за підприємствами, установами, організаціями та 

навчальними закладами міста для проведення благоустрою згідно з додатком 

№ 1. 

 

2. Власники магазинів, МАФ незалежно від форми власності утримують в 

належному санітарно-технічному стані території в межах об’єкта 

господарювання  по всій довжині та в ширину до середини вулиці. 

 

3. Копію рішення опублікувати в міській газеті «Чортківський вісник», 

направити в Чортківський ККП та на офіційному сайті міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інспекцію з 

благоустрою, а за організацію виконання ̶ на заступника міського голови 

Недокуса.О.З.   

 

 

 

 Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО 

 



СПИСОК 

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 

та закріплені території 
 

№ з/п Назва підприємства, установи. 

організації 
Закріплена територія 

1.  АТП 1909, митниця Прилягаюча територія та дорога до 

виїзду на  центральну  

2.  меліорація Придорожня смуга від огорожі до 

проїзджої частини дороги 

3.  Управління сільського 

господарства 

Територія автобусної зупинки та 

прилегла територія від огорожі до 

проїзджої частини дороги 

4.  Ветлікарня Власна територія та придорожні смуги 

від огорожі до проїзджої частини дороги 

5.  ПП Бровко, Сороківський, Гогоц Власна територія та придорожні смуги 

від огорожі до проїзджої частини дороги 

6.  Агропромтехніка Придорожня смуга від початку   власної 
території до території «Агромаш» 

7.  Райавтодор Покраска моста  ( Синяково ), чистка 

грейдером обочин доріг 

8.  ВАТ «Агромаш» Прилегла територія  до проїзджої 
частини дороги 

9.  ПМК 258 Придорожня смуга вздовж  власної 
території 

10.  Пп Дзедзіц Т. Територія швейної фабрики та 

прилегла територія до проїзджої 
частини дороги 

11.  ПП Чорний  власна територія та прилегла 

12.  ПП Боднар Автобусна зупинка, прилегла територія 

13.  Пп «Дзвін» Вздовж огорожі до проїзджої частини 

дороги 

14.  ПП Танасів О. Від швейної фабрики до торгового 

комплексу “555”. 

15.  Пп Батрин ( «Гетьман»)  Прилегла територія вздовж власної 
огорожі ( від огорожі до проїзджої 
частини дороги) 

16.  Маг. Європа «Плюс» (ПП 

Щиголь) 

Придорожня смуга від повороту на вул. 

Січинського до власної території 
17.  ПП Євсюков,  Соколенко, 

Федорейко 

Придорожня смуга від маг. «Європа» до 

повороту ЗОШ № 5 

18.  Гідрометеостанція Придорожня смуга вздовж своєї 
території до проїзджої частини дороги 

19.  Військова частина Придорожня смуга вздовж своєї 
території до проїзджої частини дороги 

20.  ЗОШ № 5 Територія стадіону по вул. Кн. 

В.Великого, власна територія 

21.  Автозаправочні станції Власна територія та придорожні смуги 

до проїзджої частини дороги 

22.  Дошкільні  навчальні заклади 

міста 

Територія по вул. Ягільницька до 

кольца  



23.  Центр зайнятості населення Територія кладовища по вул. 

Ягільницька 

24.  Управління праці та соціального 

захисту 

Придорожня смуга по правій  стороні  
вул. Ягільницька ( від  АЗС до 

кладовища) 

25.  Управляння пенсійного фонду 

України в Чортківському районі 
Придорожня смуга по лівій та правій 

стороні вул. Ягільницька (від АЗС до 

кладовища) 

26.  Чортківський ККП Дорога до сміттєзвалища 

27.  ПП Бровко Прилегла територія та частина дороги 

до виїзду на  центральну дорогу 

28.  Хлібозавод Прилегла території вздовж  території, 
клумба, територія біля пам’тника УПА 

29.  Гаражні кооперативи : 

«Дружба» 

«Автолюбитель» 

«Жигулі» 

 Власна територія та прилеглі території 
навкого огорожі до проїжджої частини 

дороги, тротуар 

30.  Церкви на теритоорії міста Власні території, прилеглі  
31.  ВУВКГ Територія : Гнила балка, очисні, 

каптажі , Кам’яна балка 

32.  КП «Чортків дім» Прибудинкові території, дитячі 
майданчики ( відновити, пофарбувати 

елементи) 

33.  Теплокомуненерго Благоустрій територій біля котелень, 

провести роботи по відновленні 
дорожнього покриття, що було 

пошкоджене в результаті проведення 

земляних робіт 

34.  ПП Коекоцюк, маг. «Екслюзив». 

ПП  Бедрик  

Автобусна зупинка, прилегла територія 

(тротуар, побілка бордюрів) 

35.  АТП 16142 Придорожня смуга вздовж огорожі, 
тротуар,  

36.  Дяківське училище  Територія власна та прилегла  від 

гаражного кооперативу до повороту на 

вул. Монастирська 

37.  Управління Державного 

казначейства Чортківського р-

ну. 

Центральне кладовище по вул. 

Ст.Бандери 

38.  Музична школа Власна територія, територія від пляжу 

до Білецького парку 

39.  МНВК Власна територія, територія по правій 

стороні вздовж р. Серет від пляжу до  

території ДЮСШ 

40.  Школа-інтернат Власна територія та прилегла, посадка 

до  пологового будинку 

 

41.  Гімназія «Рідна школа» Власна та прилегла територія,  

територія скверу, відпочинкова зона 

взовдж р. Серет 

42.  Чортківський РВУМВС, 

прокуратура 

Прилегла територі по вул. 

Горбачевського(тротуари, проїжджа 

частина) 



43.  Укрпошта Прилегла територія, зелений газон 

навпроти будівлі 
44.  Укртелеком Прилегла територія, зелений газон 

навпроти будівлі 
45.  Товариство «Лемківщина» Прилегла територія, сквер  навпроти  

46.  Чортківська районна санітарно-

епідемологічна станція  

Власна територія, територія за 

стадіоном по вул. Хмельницького 

(берег р. Серет до Бердо)  

47.  РБК ім. К.Рубчакової 
 

 

 Сквер Рубчакової,  прилегла територія  

48.  Чортківська ЦКРЛ Прилеглі території біля всіх  будівель : 

по вул. Д.Пігути ( лікарня), 

Й.Сліпого(поліклініка), Л.Українки 

(інфекційне відділення), Б.Лепкого 

(пологове відділення) 

49.  ДЮСШ Прилегла територія, територія скверу, 
прибережна зона до моста, територія 

біля гаражів 

50.  Рятувальна станція Лівий берег р. Серет від Білецького 

моста  до нижньої греблі 
51.  Страхова комп. «Оранта» Прилегла територія, сквер навпроти, 

прибережна зона від моста до маг. 
«Меблі» 

52.  Залізнична станція Чортків Привокзальна площа до лікарні, 
територія автобусної зупинки 

53.  Банки на території міста Прилеглі території 
54.  Чортківська райСТ Прилегла територія, тротуар 

55.  ЗОШ № 6 Власна та прилегла територія до 

проїзджої частини дороги, парк 

Білецький 

56.  РДА, районна рада Центральна площа міста 

57.  Податкова Прилегла територія  будівлі по вул. 

Монастирська 

58.  Пожежна частина Прилегла територія, частина проїзджої 
дороги від буд. Шевченка, 31 до 

повороту на вул. Незалежності 
59.  Військкомат Прилегла територія (торотуар)  ввід пов 

на вул. Незалежності до пов. на вул. 

Зелена 

60.  Лісгосп Прилегла територія (тротуар), 

посадковий матеріал для міста 

61.  ПП «Дзвін» Прилегла територія  (тротуар, побілка 

бордюра) 

62.  Горілчаний завод Прилегла територі (тротуар, побілка 

бордюра) 

63.  Торговий дім «Богодар» Прилегла територія до проїзджої 
частини 

64.  Ресторан «Авіаносець» Прилегла територія (тротуар) 

65.  Торговий дім «Весна» ПП 

Петричка 

Прилегла територія, сквер навпроти 



66.  ПП Ваврик Територія довкола кінотеарту 

67.  ДОСААФ Прилегла територія.  

68.  Маг. «Скорпіон» Прилегла територія, територія 

автобусної зупинки 

69.  Станція юних техніків Прилегла територія (тротуар) 

70.  Спілка афганців Сквер по вул. Копичинецька  

71.  ЗОШ № 7  Прилегла територія,   

72.  ЗОШ № 2 Прилегла територія,  

73.  ПП «Наталка», ПП Ошовський, 

ПП Коробка 

Прилегла територія об’єкта 

74.  Педагогічне училище Ліва сторона парку (від атракціонів до 

річки ) 

75.  Чортківський державний 

медичний коледж 

Права сторона парку 

76.  АС «Чортків» Власна та прилегла територія 

77.  Молодіжний центр 

Чортківсщини 

Територія Чортківського замку 

78.  ПП Скакун, ПП Рудик Прилеглі території та сквер по вул. 

Копичинецька ( на повороті) 
79.  Управління стандартизації та 

метрології  
Територія віл моста до в’їзду на вул. 

Гранична 

80.  Чортківгаз Схил берега р. Серет при в’їзді на вул. 

Гранична 

81.  Чортківський  район 

електромереж 

Власна  територія та придорожня смуга  

від зупинки Синяково ( ліва сторона) до 

зупинки навпроти Чортківського РЕМ 

82.  Підприємство «Біллербек 

Україна»  

Придорожня смуга по лівій стороні від 

повороту на підприємство до Чортного 

лісу 

83.  ТзОВ «М’сні продукти» Прилегла територія,  придорожня смуга 

до повороту ,  автобусна зупинка 

84.  Чортківський сирзавод Придорожня смуга по правій стороні 
від повороту на територію фабрики до 

Чорного лісу 

85.  ПП Стасів Прилегла територія та придорожна 

смуга до ценетрального входу на 

стадіон 

86.  Міський комунальний ринок Територія  ринку  

87.  Госпрозрахунокивй ринок 

Чортківського райСТ 

Власна територія та прилегла 

 

 
                 


