
                                                                                                                     

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

                                        

РІШЕННЯ 

 

29 квітня 2022 року                                                                                        № 1033 

м. Чортків 

 

Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами 

населених пунктів с. Горішня Вигнанка та с. Переходи Чортківського району 

Тернопільської області  

 

З метою регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану та 

формування земельних ділянок, як об’єкта цивільного права, для передачі їх в 

оренду, відповідно до статей 12, 122, підпункту 2 пункту 27 Розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-IX від 24.03.2022, 

керуючись статтею 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Чортківській міській раді на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, з метою передачі в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в кількості 11 земельних ділянок 

орієнтовною загальною площею 17,1905 га, в тому числі:  

ділянка № 1 – орієнтовною площею 1,7402 га; 

ділянка № 2 – орієнтовною площею 1,7402 га; 

ділянка № 3 – орієнтовною площею 1,3350 га; 

ділянка № 4 – орієнтовною площею 1,2538 га; 

ділянка № 5 – орієнтовною площею 1,2542 га; 

ділянка № 6 – орієнтовною площею 1,2774 га; 

ділянка № 7 – орієнтовною площею 1,6397 га; 

ділянка № 8 – орієнтовною площею 1,6397 га; 

ділянка № 9 – орієнтовною площею 1,6396 га; 

ділянка № 10 – орієнтовною площею 2,0306 га; 



ділянка № 11 – орієнтовною площею 1,6401 га, 

розташованих за межами населеного пункту с. Переходи Чортківського району 

Тернопільської області, на території Чортківської міської територіальної громади. 

2. Надати дозвіл Чортківській міській раді на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, з метою передачі в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в кількості 9 земельних ділянок 

орієнтовною загальною площею 14,9383 га, в тому числі:  

ділянка № 1 – орієнтовною площею 2,2761 га; 

ділянка № 2 – орієнтовною площею 1,6446 га; 

ділянка № 3 – орієнтовною площею 1,4863 га; 

ділянка № 4 – орієнтовною площею 1,6386 га; 

ділянка № 5 – орієнтовною площею 1,2044 га; 

ділянка № 6 – орієнтовною площею 2,0227 га; 

ділянка № 7 – орієнтовною площею 1,5578 га; 

ділянка № 8 – орієнтовною площею 1,5577 га; 

ділянка № 9 – орієнтовною площею 1,5501 га, 

розташованих за межами населеного пункту с. Горішня Вигнанка Чортківського району 

Тернопільської області, на території Чортківської міської територіальної громади. 

3. Технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

розробити відповідно до підпункту 2 пункту 27 Розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України та подати для розгляду та затвердження у 

встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, земельних відносин та екології.   

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 
 

 

 

 


