
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ПЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ  

 

28 вересня 2022  року                                                                                      №1130 

м. Чортків 

 

Про надання дозволу *** на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, у власність  

шляхом викупу по вул. Незалежності, ** в м. Чорткові 

 

Розглянувши клопотання *** враховуючи детальний план території (зміна 

цільового призначення) для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. 

Незалежності, ** в м. Чортків Тернопільської області, затверджений рішенням 

сесії Чортківської міської ради 18 серпня 2022 року №1095, витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 08.12.2021 № НВ-

6115455722021, витяги з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 17.02.2020 №200477278, від 16.02.2021 №244531196, від 

21.02.2022 №300509794, відповідно до статей 12, 20, 83, 120, 122, 127, 128 

Земельного кодексу України, статей 8, 25, 50 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл *** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,у власність шляхом викупу 

площею 0,0909 га, кадастровий номер 6125510100:01:012:***. 

із земель: категорія: землі житлової та громадської забудови (код – 

200); цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування(код згідно з КВЦПЗ – 

03.01); 

угіддя: землі під соціально-культурними об’єктами (код згідно з КВЗУ – 

008 03),  

у землі: категорія: землі житлової та громадської забудови (код – 

200); цільове призначення: для будівництва і обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (код згідно з 



КВЦПЗ – 03.08);  

угіддя: землі під соціально-культурними об’єктами (код згідно з КВЗУ – 

008 03), 

місце розташування: вул. Незалежності,** м. Чортків Тернопільська 

область. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,цільове 

призначення якої змінюється, у власність шляхом викупурозробити з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, погодити та 

подати для розгляду та затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Копію рішення направити заявнику. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, земельних відносин та екології. 

 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 
 


