
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО 

СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

22 грудня 2022 року                                                                               № 1223 

м. Чортків 

 

Про передачу земельної ділянки в постійне 

користування Чортківській гімназії №3 ім. 

Романа Ільяшенка Чортківської міської ради 

Тернопільської області 
 

Розглянувши заяву директорки Чортківської гімназії №3 ім. Романа 

Ільяшенка Чортківської міської ради Тернопільської області Тетяни Яремко, 

враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

09.08.2022 № НВ-6100432012022, витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права від 20.12.2022 № 318229572, витяг з ДРРП на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 12.08.2022 № 307197858, довідки про 

наявність на балансі Чортківської гімназії №3 ім. Романа Ільяшенка 

Чортківської міської ради Тернопільської області від 22.12.2022 №3-19/194, 

інвентаризаційної справи №597/22, реєстраційний номер ТІ01:2271-5379-3286-

2796 від 16.12.2022 року, відповідно до статті 12, пункту «а» частини 2 статті 

92,  частини 1, 5 статті 116, частини 1 статті 122, абзаців 1, 3, 5 частини 1 статті 

123,  статті 125, статті 126 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, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати в постійне користування Чортківській гімназії №3 ім. 

Романа Ільяшенка Чортківської міської ради Тернопільської області 

земельну ділянку площею 3,5651 га, кадастровий номер 

6125510100:01:003:0082, 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), місце розташування: вул. 

Євгена Коновальця, 13 в м. Чортків Тернопільської області, із земель 

комунальної власності Чортківської міської ради, 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). 

2.Зобов’язати Чортківську гімназії №3 ім. Романа Ільяшенка Чортківської 

міської ради Тернопільської області в особі керівника: 

2.1.зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого речового права - право постійного користування земельною 

ділянкою, відповідно до чинного законодавства;  

2.2.використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо 

дотримуватись встановлених меж земельної ділянки, правил добросусідства, 

вимог земельного законодавства України, сервітутів, обмежень та охоронних 

зон, встановлених відповідно до 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 

 


