
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СОРОК ВОСЬМА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ   

 

 

18 серпня  2022  року                                                                                  № 1107 

м. Чортків  
  

Про  затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки та передачу її в оренду відкритому акціонерному товариству 

«Тернопільобленерго»  
  

Розглянувши клопотання в. о. голови правління - генерального директора 

ВАТ «Тернопільобленерго» Ігоря Юхимця, документацію із землеустрою, витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3500622132022 

від 13.07.2022, враховуючи рішення міської ради від 30 серпня 2012 року № 606 

«Про затвердження детального плану території обмеженої вул. Об’їзна, вул. 

Шухевича в м. Чорткові», рішення міської ради від 26 листопада 2014 року № 

323 «Про затвердження внесення змін до детального плану території обмеженої 

вул. Об’їзна, вул. Шухевича в м. Чорткові», відповідно до статей 12, 76, 93, 116, 

122, ч.15 статті 123, п.6 ч.3 статті 186 Земельного кодексу України, ч.1 статті 

17, ч.1 статті 19, ч.3 статті 24 «Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», статей 2–6, 45-1 Закону України «Про землеустрій», статей  14, 15, 

17 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об’єктів», керуючись п.34 ч.1 статті 26, ч.1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02) 

Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», в м. Чортків, 

вул. 16 Липня бічна Тернопільської області.  

Площа - 0,0020 га, кадастровий номер: 6125510100:01:017:****. 

2. Передати в оренду ВАТ «Тернопільобленерго» терміном на 10 років 

земельну ділянку площею 0,0020 га, кадастровий номер 

6125510100:01:017:**** для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії (код 

згідно з КВЦПЗ - 14.02) / землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури (код згідно з КВЗУ - 010 00), категорія: землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (код – 



900),  розташовану по вул. 16 Липня бічна в м. Чортків Тернопільської області, 

за рахунок земель комунальної форми власності міської ради, категорія: землі 

житлової та громадської забудови (код – 200)  / земельні ділянки запасу (код 

згідно з КВЦПЗ - 02.11) / малоповерхова забудова (код згідно з КВЗУ - 007 01). 

3. Встановити розмір річної орендної плати за користування земельними 

ділянками відповідно до ставок орендної плати за земельні ділянки, 

затверджені рішенням Чортківської міської ради від 06 вересня 2019 року № 

1575 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності в місті Чорткові». 

4.  Зобов’язати ВАТ «Тернопільобленерго»: 

4.1. отримати витяг із технічної документації з нормативної грошової 

оцінки  земельних ділянок; 

4.2. укласти договір оренди на зазначену в пункті 2 даного рішення 

земельну ділянку та зареєструвати у встановленому законодавством порядку в 

державному реєстрі речових прав інше речове право на земельну 

ділянку, відповідно до чинного законодавства;  

4.3. використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, 

суворо дотримуватись встановлених меж земельної ділянки, правил 

добросусідства, вимог земельного законодавства України, сервітутів, обмежень 

та охоронних зон, зазначених у документації із землеустрою. 

5. Копію рішення направити заявнику.   

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, земельних відносин та екології. 
  

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 
 

 

 


