
                                                                                                                    

      ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   

 

14 лютого 2023 року                                                                                       № 1284 

м. Чортків 

   

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам в м. Чортків Тернопільської області 

 

Розглянувши заяви громадян, документації із землеустрою, витяги з ДЗК 

про земельні ділянки, відповідно до статей 12, 116, частин 1, 2 статті 118, 

статей 121, 122, 125, 126, пункту 5 частини 5 статті 186, підпункту 5, пункту 27 

розділу Х «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.Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: 

1.1.*** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), місце розташування: вул. Гранична Нова, ***, м. Чортків, 

Тернопільської області, площею 0,0845 га, кадастровий номер: 

6125510100:01:005:***. 

1.2.*** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), місце розташування: вул. Бердо, ***, м. Чортків, 

Тернопільської області, площею 0,0824 га, кадастровий номер: 

6125510100:01:021:***. 

1.3.*** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка), місце розташування: вул. Гранична, ***, м. 

Чортків, Тернопільської області, площею 0,0325 га, кадастровий номер: 

6125510100:01:005:***. 

1.4.*** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), місце розташування: вул. Степана Бандери, ***, м. 

Чортків, Тернопільської області, площею 0,0637 га, кадастровий номер: 

6125510100:01:002:***. 

1.5.*** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), місце розташування: вул. Степана Бандери, ***, м. 

Чортків, Тернопільської області, площею 0,0894 га, кадастровий номер: 

6125510100:01:002:***. 

1.6.*** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розташованої по 

вул. Незалежності, *** в м. Чортків Тернопільської області, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0608 га, кадастровий номер: 

6125510100:01:012:***. 

2.Передати безоплатно у власність земельні ділянки громадянам: 

2.1.*** безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0845 га, 

кадастровий номер: 6125510100:01:005:*** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану по вул. Гранична Нова, *** в м. Чортків Тернопільської області. 

2.2.*** безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0824 га, 

кадастровий номер: 6125510100:01:021:*** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану по вул. Бердо, *** в м. Чортків Тернопільської області. 

2.3.*** безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0325 га, 

кадастровий номер: 6125510100:01:005:*** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану по вул. Гранична, *** в м. Чортків Тернопільської області. 

2.4.*** безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0637 га, 

кадастровий номер: 6125510100:01:002:*** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану по вул. Степана Бандери, *** в м. Чортків Тернопільської області. 

2.5.*** безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0894 га, 

кадастровий номер: 6125510100:01:002:*** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану по вул. Степана Бандери, *** в м. Чортків Тернопільської області. 

2.6.*** безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0608 га, 

кадастровий номер: 6125510100:01:012:*** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташовану по вул. Незалежності, *** в м. Чортків Тернопільської області. 



3.Зобов’язати  громадян: 

3.1.зареєструвати в державному реєстрі речових прав право власності на  

земельні ділянки відповідно до чинного законодавства;  

3.2.використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням, суворо 

дотримуватись встановлених меж земельних ділянок, правил добросусідства, 

вимог земельного законодавства України, сервітутів, обмежень та охоронних 

зон, зазначених у технічних документаціях із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

4.Витяги з рішення направити заявникам.   

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, земельних відносин та екології. 

 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

 


