
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 
14 лютого 2023  року                                                                             № 1280
м. Чортків
  
Про надання дозволу ВАТ «Тернопільобленерго» на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів
передачі електричної енергії (КТП) в м. Чорткові Тернопільської області

Розглянувши клопотання в. о. голови правління - генерального директора
ВАТ «Тернопільобленерго»  Ігоря  Юхимця,  відповідно  до статей  12,  76,  79-1,
122, 123 Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про
землі  енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»,
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 проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в оренду:

1.1.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-244, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Никифора Криницького, м. Чортків, Тернопільська область, за рахунок земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

1.2.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-300, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Северина  Наливайка,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за  рахунок  земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.



1.3.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-308, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Ринок, м. Чортків, Тернопільська область, за рахунок земель комунальної форми
власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки  запасу  /  землі,  які
використовуються для технічної інфраструктури.

1.4.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-546, що
знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільобленерго»), місце розташування: на межі
вул.  Садова  –  вул.  Івана  Виговського,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за
рахунок  земель  комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /
земельні  ділянки  запасу  /  землі,  які  використовуються  для  технічної
інфраструктури.

1.5.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-545, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Фредеріка  Шопена,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за  рахунок  земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

1.6.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-447, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Гайова,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за  рахунок  земель  комунальної
форми власності Чортківської міської ради / земельні ділянки запасу / землі, які
використовуються для технічної інфраструктури.

1.7.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-553, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Незалежності, м. Чортків, Тернопільська область, за рахунок земель комунальної
форми власності Чортківської міської ради / земельні ділянки запасу / землі, які
використовуються для технічної інфраструктури.

1.8.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-547, що
знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільобленерго»), місце розташування: на межі
вул. Садова – вул. Нова, м. Чортків, Тернопільська область, за рахунок земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

1.9.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд



об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-544, що
знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільобленерго»), місце розташування: на межі
вул. Павла Тичини – вул. Олекси Довбуша, м. Чортків, Тернопільська область, за
рахунок  земель  комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /
земельні  ділянки  запасу  /  землі,  які  використовуються  для  технічної
інфраструктури.

1.10.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-540, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Копичинецька,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за  рахунок  земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

1.11.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-534, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Устима  Кармелюка,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за  рахунок  земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

1.12.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-520, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Володимира  Івасюка,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за  рахунок  земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

1.13.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-483, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Заводська,  м.  Чортків,  Тернопільська  область, за  рахунок земель комунальної
форми власності Чортківської міської ради / земельні ділянки запасу / землі, які
використовуються для технічної інфраструктури.

1.14.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-352, що
знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільобленерго»), місце розташування: на межі
вул. Садова – вул. Сергія Кульчицького, м. Чортків, Тернопільська область, за
рахунок  земель  комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /
земельні  ділянки  запасу  /  землі,  які  використовуються  для  технічної
інфраструктури.

1.15.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-348, що



знаходиться на балансі ВАТ «Тернопільобленерго»), місце розташування: на межі
вул. Михайла Росляка - вул. Антона Горбачевського, м. Чортків, Тернопільська
область, за рахунок земель комунальної форми власності Чортківської міської
ради  /  земельні  ділянки  запасу  /  землі,  які  використовуються  для  технічної
інфраструктури.

1.16.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-346, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Михайла Грушевського,  м. Чортків, Тернопільська область, за рахунок земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

1.17.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-344, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Бердо, м. Чортків, Тернопільська область, за рахунок земель комунальної форми
власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки  запасу  /  землі,  які
використовуються для технічної інфраструктури.

1.18.ВАТ  «Тернопільобленерго»  орієнтовною  площею  0,0100 га  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної енергії (код згідно з КВЦПЗ - 14.02), (КТП-338, що
знаходиться  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»),  місце розташування: вул.
Богдана Хмельницького, м. Чортків, Тернопільська область, за рахунок земель
комунальної  форми  власності  Чортківської  міської  ради  /  земельні  ділянки
запасу / землі, які використовуються для технічної інфраструктури.

2.Проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  в  оренду
розробити з  урахуванням вимог державних стандартів,  норм і  правил у сфері
землеустрою, погодити та подати для розгляду та затвердження відповідно до
вимог чинного законодавства.

3.Витяги з 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


