
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

14 лютого 2023  року                                                                                      № 1294

Про  відмову  в  наданні  дозволу  Представництву  Американського
об’єднання  комітетів  для  євреїв  бувшого  Радянського  Союзу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  організації  і  встановлення  меж
історико-культурного  призначення  (території  Єврейського  кладовища)  в
межах вул. Дмитра Пігута, 31 Б – вул.  Незалежності, 24 А в м. Чорткові
Тернопільської області

Враховуючи  роз’яснення  Тернопільського  обласного  центру  охорони  та
наукових досліджень пам’яток  культурної  спадщини Тернопільської  обласної
ради від 12.12.2022, Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної
військової адміністрації від 24.01.2023, беручи до уваги рішення сесії міської
ради від 09 грудня 2022 року №1208 «Про надання дозволу Чортківській міській
раді  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки комунальної власності, розташованої по вул. Дмитра Пігута,
31Б в м. Чортків Тернопільської області»,  на виконання рішення Львівського
окружного  адміністративного  суду  від  16.08.2018  у  справі  №813/1813/18  зі
змінами  внесеними  Постановою  Верховного  суду  України   від  05.10.2022,
розглянувши листи Представництва Американського об’єднання комітетів для
євреїв  бувшого  Радянського  Союзу   №  77-18  від  13.03.2018,  №78-18  від
13.03.2018, №134-18 від 24.04.2018, відповідно до статей 12, 53, 54, 54-1, 123
Земельного  кодексу  України,  статті  47  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.Відмовити  в  наданні  дозволу  Представництву  Американського
об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу на виготовлення і
замовлення,  за  кошти  організації,  проекту  землеустрою  щодо  організації  і
встановлення  меж  історико-культурного  призначення  (території  Єврейського
кладовища)  в  межах вул.  Дмитра  Пігута,  31  Б  –  вул.  Незалежності,  24  А в
м. Чорткові  Тернопільської  області  із  земель  комунальної  власності



Чортківської міської територіальної громади, площею 3,7393 га з кадастровим
номером:  6125510100:01:002:0304,  категорія:  землі  житлової  та  громадської
забудови  (код  –  200)  /  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги (код згідно з КВЦПЗ – 03.03) / землі
під соціально-культурними об’єктами (код згідно з КВЗУ – 008 03) у зв’язку із
відсутністю  правових  фактів  приналежності  даного  об’єкта  до  об’єктів
історико-культурної  спадщини,  відповідно  до  норм  статті  53  Земельного
кодексу України та у зв’язку із виконанням рішення сесії міської ради від 09
грудня 2022 року №1208 «Про надання дозволу Чортківській міській раді на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної
ділянки комунальної власності, розташованої по вул. Дмитра Пігута, 31Б в м.
Чортків Тернопільської області».

2.Копію рішення направити заявнику.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської

ради з питань містобудування, земельних відносин та екології.

Міський голова                                                                 Володимир ШМАТЬКО


