
 

                                      ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                    СОРОК СЬОМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО  

                                                        СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ 

 

 

10 серпня 2022 року                                                                                     № 1078 

м. Чортків 

  

Про затвердження технічної документації 

із  землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

  

 Розглянувши заяву директорки Чортківської спеціалізованої школи-

інтернату №3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Романа 

Ільяшенка Чортківської міської ради  Тетяни Яремко, документацію із 

землеустрою, витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки № 

НВ-6100432012022 від 09.08.2022року, № НВ-6100432002022 від 09.08.2022 

року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права від 19.02.2020 № 35604398, відповідно до 

статей 12, 79-1, 83, 122, пункту 2 частини 5 статті 186 Земельного кодексу 

України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний 

кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 
  

 1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу  земельної ділянки, що знаходиться в постійному 

користуванні  Чортківської спеціалізованої школи-інтернату №3 спортивного 

профілю І-ІІІ ступенів ім. Романа Ільяшенка Чортківської міської ради в м. 

Чортків, вул. Євгена Коновальця, 13 Чорківського району Тернопільської 

області  площею 4,1838 га, кадастровий номер 6125510100:01:003:****, 

категорія: землі житлової та громадської забудови (код – 200), цільове 

призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код 

згідно з КВЦПЗ – 03.02), угіддя: землі під соціально-культурними об’єктами (код 

згідно з КВЗУ – 008 03) на дві окремі земельні ділянки: ділянка №1 площею – 

3,5651 га, кадастровий номер 6125510100:01:003:****; ділянка №2 площею – 

0,6187га, кадастровий номер 6125510100:01:003:****, без 

зміни їх цільового призначення.  

 



 2.Припинити за Чортківською спеціалізованою школою-інтернатом №3 

спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Романа Ільяшенка Чортківської міської 

ради право постійного користування земельною ділянкою площею 4,1838 га, 

кадастровий номер 6125510100:01:003:****, категорія: землі житлової та 

громадської забудови (код – 200), цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти (код згідно з КВЦПЗ – 03.02), угіддя: 

землі під соціально-культурними об’єктами (код згідно з КВЗУ – 008 03) в м. 

Чортків, вул. Євгена Коновальця, 13 Чорківського району Тернопільської 

області  у зв’язку із її поділом на дві окремі земельні ділянки: ділянка 

№1 площею – 3,5651 га, кадастровий номер 6125510100:01:003:****; ділянка №2 

площею – 0,6187 га, кадастровий номер 6125510100:01:003:****. 

          3. Зобов’язати  уповноважену особу: 

   3.1. зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого речового права - припинення права постійного 

користування земельною ділянкою площею 4,1838 га, кадастровий номер 

6125510100:01:003:0630 у встановленому законодавством порядку; 

   3.2. зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності - право комунальної власності за Чортківською 

міською радою на дві окремі земельні ділянки: ділянка №1 площею – 3,5651 га, 

кадастровий номер 6125510100:01:003:****; ділянка №2 площею – 0,6187 га, 

кадастровий номер 6125510100:01:003:****, без зміни їх цільового призначення. 

  4. Копію рішення направити заявнику. 

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, земельних відносин та екології. 
  

  

 

 Секретар міської ради                                                             Ярослав ДЗИНДРА 


