УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
17-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання

Від 18 жовтня 2018 року

Початок:
14:24
Закінчення: 18:10

Присутні на засіданні:
сільський голова
депутати сільської ради

- Михайло Назар
- 17 депутатів

Відсутні депутати: Ярослав Жовтуля, Надія Парипа, Ольга Дебенко,
Анатолій Майструк,

Запрошені на засідання:
землевпорядник сільської ради
головний бухгалтер с/р
діловод сільської ради

- Світлана Перегінець
- Тетяна Кіршак
- Олександра Дуб’як

17-ту сесію сільської ради відкрив та вів сільський голова Михайло Назар на
підставі статей 42 і 46 Закону України « Про місцеве самоврядування».

Звучить Гімн України.

пропонується

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2018-го року;
Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік;
Про затвердження ДПТ «Сайми»;
Про затвердження «Правил благоустрою та утримання території
с.Вовчинець»;
5. Про внесення змін до рішення сільської ради № 15-3/2018 від
26.06.2018р. «про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку»(землі лісового фонду);
6. Про надання дозволу на розробку ДПТ для будівництва школи,
дитячого садка в с.Вовчинець;
7. Про присвоєння назв вулиць в СТ «Агрохімік»;
8. Про заяви та звернення СПД;
9. Про продаж земельної ділянки Космірак В.М.;
10. Про заяви громадян;
11. Про передачу громадянам у власність та надання в користування
земельних ділянок;
12. Різне
1.
2.
3.
4.

Після оголошення проекту порядку денного сільським головою, депутат
Іван Устинський вніс пропозицію : зняти 3-тє питання «Про затвердження
ДПТ «Сайми» з порядку денного, в зв’язку з тим, що на його думку,
громадські слухання з розгляду даного питання не відбулися.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 2 ПРОТИ- 16. Пропозицію не враховано.
Порядок денний прийнято без змін. О 14:35 демонстративно
покинули сесійну залу депутати Іван Устинський та Ігор Білінський . Таким
чином в залі залишилося 15 депутатів сільської ради та сільський голова
Михайло Назар .
1. Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2018 року.
Слухали: про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2018 року;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар;
Вирішили: рішення сільської ради № 17-1/2018 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
2. Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік
Слухали: про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік;
Доповідала: Тетяна Кіршак;
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 17-2/2018 додається

ГОЛОСУВАЛИ : результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
3. Про затвердження детального плану території «Сайми»
Слухали: про затвердження детального плану території в межах вулиць
Гайдея-С.Бандери в с.Вовчинець ( мікрорайон «Сайми»)
Доповідав : Михайло Назар
Виступили: Світлана Перегінець, Василь Угренюк, Любомир Григорук
Вирішили: рішення сільської ради № 17-3/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
4. Про затвердження «Правил благоустрою та утримання території
с.Вовчинець»
Слухали: Про затвердження «Правил благоустрою та утримання території
с.Вовчинець»;
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Олег Бойко
Вирішили: рішення сільської ради № 17-4/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
5. Про внесення змін до рішення сільської ради № 15-3/2018 від
26.06.2018 р. «про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку»
Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради № 15-3/2018
від 26.06.2018р. «про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку»(землі лісового фонду);
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар, Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 17-5/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
6. Про надання дозволу на розробку ДПТ для будівництва школи ,
дитячого садка в с.Вовчинець;
Слухали: Про надання дозволу на розробку ДПТ для будівництва школи,
дитячого садка в с.Вовчинець;

Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Світлана Перегінець, Наталя Якубенко
Вирішили: рішення сільської ради № 17-6/2018, № 17-6-1/2018
додаються
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
7. Про присвоєння назв вулиць в СТ «Агрохімік»
Слухали: про присвоєння назв вулиць в садовому товаристві «Агрохімік»
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар, Василь Угренюк, Людмила Хлібкевич
Вирішили: рішення сільської ради № 17-7/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
8. Про заяви та звернення СПД
Слухали: про зави та звернення суб’єктів підприємницької діяльності
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар, Володимир Витвицький
Вирішили: рішення сільської ради № 18-8/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
9. Про продаж земельної ділянки Косміраку В.М.
Слухали: про продаж земельної ділянки Косміраку В.М.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк,Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 17-9/2018, № 17-9-1/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
10. Про заяви громадян
Слухали: про заяви громадян
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар, Любомир Григорук
Вирішили: рішення сільської ради № 17-10/2018 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято

11. Про передачу громадянам у власність та надання в користування
земельних ділянок
Слухали: про передачу громадянам у власність та надання в користування
земельних ділянок ;
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 17-11/2018 , № 17-11-1/2018,
№ 17-11-2/2018, № 17-11-3/2018 додаються;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Якубенко Наталя Богданівна в голосуванні за рішення «про складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки..» для
Харамбури Р.Б. участі не брала. Конфлікт інтересів.
Рішення прийнято
12. Різне
Слухали : про судові справи,які ведуться за позовом Вовчинецької
сільської ради і за позовами проти рішень Вовчинецької сільської ради.
Сільський голова також нагадав усім депутатам про списки боржників, які
надходять до сільської ради з питань сплати податків на нерухоме
майно,відмінне від земельної ділянки, земельного податку і т.д. Просив
систематизувати списки, розіслати їх в установи с.Вовчинець, головам
садових товариств, керівникам закладів освіти на території ,
для відбору та нагадування платникам податків про своєчасну оплату.
Рішень не приймали.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
РІШЕННЯ
№ 17-1/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

про виконання бюджету
сільської ради за 9 місяців 2018 р.
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 9 місяців 2018 року
склала 14 088 436,21 грн. при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 27
316 300,00 грн. Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін
склало 75,87 відсотків ,а саме :
-Доходів загального фонду за 9 місяців 2018 року надійшло
12 754 796,90 грн., при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін
19 866 300,00 грн., виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням
змін на 99,89 відсотка.
-Доходів спеціального фонду за 9 місяців 2018 року надійшло
1 333 639, 31 грн ., при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін
7 450 000, 00 грн., виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із
врахуванням змін на 22, 99 відсотка.
Сільський бюджет видатків за 9 місяців 2018 року виконав:
- Видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої
суми на рік із врахуванням змін на 52,02 відсотка затверджено на рік із
врахуванням змін 19 144 900,00 грн., використано 9 959 363,96 грн.;
- Видатків спеціального фонду виконання забезпечено до затвердженої
суми на рік із врахуванням змін на 32,99 відсотка затверджено на рік із
врахуванням змін 19 130 000,00 грн., використано 6 311 441 , 41 грн.;

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера про виконання
2018 р., сільська рада
вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців
2018 р. згідно з додатками 1,2,3,4.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
РІШЕННЯ
№ 17-2/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

про уточнення бюджету
Згідно п.23 ст. 26, 41 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
вимог ст.. 72,78 Бюджетного Кодексу України, ЗУ «Про Державний бюджет
на 2018 рік», заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера
про уточнення сільського бюджету за погодженням постійної депутатської
комісії з питань бюджету , фінансів, соціально- економічного розвитку села
та соціального захисту населення, сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КПКВК 6030 «Реалізація благоустрою населених пунктів»
зменшивши бюджетні призначення по КЕКВ 2240 « Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 72000, 00грн і, відповідно, збільшити
загальний обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по
КПКВК 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім
комунальних)» в сумі 72 000,00 грн.
2. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КПКВК 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту» зменшивши бюджетні
призначення по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних(регіональних)програм, не віднесених до заходів розвитку» в
сумі 35000,00 грн . і відповідно збільшити загальний обсяг видатків
загального фонду сільського бюджету по КПКВК 5011 «Проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»
КЕКВ 2800»Інші видатки» в сумі 35000,00 грн.

3. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 423-р від
13.06.2018р. «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» врахувати в
сільському бюджеті субвенцію з Державного бюджету
в сумі 4 000 000 ,00 грн. і відповідно збільшивши загальний обсяг
доходів загального фонду сільського бюджету по КБКД 41052300
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо
соціально- економічного розвитку окремих територій за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 4 000 000 ,00 грн.
та спрямувати на збільшення загального обсягу видатків по
спеціальному фонду сільського бюджету за рахунок коштів , що
передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджету
розвитку) в сумі 4 000 000,00грн., а саме по КПКВК 7363 «Виконання
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціального
розвитку окремих територій» КЕКВ 3122 «Капітальне
будівництво(придбання інших об’єктів)» в сумі 4 000 000,00грн., на
об’єкт «Будівництво футбольного поля для дитячо-юнацького та
аматорського футболу на вул.Лугова в с.Вовчинець Івано-Франківської
області».
4. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі
4 000 000, 00 грн. напрямком спрямування якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду сільського
бюджету .
5. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі
4 000 000,00 грн., напрямком спрямування якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду сільського
бюджету .
6. Внести зміни в додатки 1,3,4 рішення сесії сільської ради від
12.12.2017р. «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно даного
рішення.
7. Головному бухгалтеру забезпечити виконання внесених змін.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
РІШЕННЯ
№ 17-3/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про затвердження ДПТ в межах вулиць
Г.Гайдея-С.Бандери с.Вовчинець
Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
у відповідності до вимог чинного законодавства, заслухавши Протокол
громадських слухань з обговорення детального плану житлової садибної
забудови в мікрорайоні «Сайми» в с.Вовчинець», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Протокол громадських слухань з обговорення детального
плану «Житлової садибної забудови в мікрорайоні «Сайми» (в межах
вулиць Г. Гайдея- С.Бандери) в с.Вовчинець» в цілому (копія
додається).
2. Затвердити проект детального плану території «Житлової садибної
забудови в мікрорайоні «Сайми» (в межах вулиць Г. ГайдеяС.Бандери) в с.Вовчинець» .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та
будівництва Василя Угренюка.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-4/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про затвердження
«Правил благоустрою
та утримання території
с.Вовчинець».
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження «Правил благоустрою та утримання території с.Вовчинець»,
керуючись ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве
самоврядування в Україні» , сільська рада
вирішила:
1. Затвердити «Правила благоустрою та утримання території
с.Вовчинець» зі змінами та доповненнями, згідно Додатку
( додається).
2. Секретарю сільської ради оприлюднити Правила благоустрою та
утримання території с.Вовчинець в ЗМІ (офіційний сайт с.Вовчинець,
тижневик «Західний кур’єр», соц.мережі) .
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради
Людмилу Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-5/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про внесення змін
до рішення сільської ради
№ 15-3/2018 від 26.06.2018р .
«про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку»
Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради про
встановлення ставок податку на землі лісового фонду, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні» , Бюджетним кодексом України,
Земельним кодексом України, сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сільської ради № 15-3/2018 від 26.06.2018 р.
«про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку», а
саме: розділ 09 в Додатку 1 викласти так:
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код
області
09

Код
району
15

Код
згідно з
КОАТУУ

території

Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

2610190500

Вид цільового призначення земель2

с.Вовчинець
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, за земельні ділянки
нормативну
за межами
грошову оцінку населених пунктів,
яких проведено
нормативну
(незалежно від
грошову оцінку
місцезнаходження) яких не проведено
код2

09
09.01
09.02
09.03

найменування2

для
для
для
для
юридичнихфізичнихюридичнихфізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

Землі лісогосподарського призначення
Для ведення лісового господарства і
0,1
0,1
пов’язаних з ним послуг
Для іншого лісогосподарського
0,1
0,1
призначення
Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для
збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

0,1

0,1

2. Дане рішення направити до Головного управління ДФС в ІваноФранківській області.
3. Контроль за виконанням покласти на голову депутатської комісії з
питань бюджету (О.Місюк).

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-6/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про надання дозволу
на розроблення детального плану території
для будівництва закладу дошкільної освіти
та загальноосвітньої школи в с.Вовчинець
Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності « , ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
наказом Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житловокомунального господарства України від 16.11.2011р. № 290 «Про
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»,
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про будівництво
школи та дитячого садка на території с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території для
будівництва закладу дошкільної освіти та загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів на вул.Вовчинецька, 225 (в межах вулиць ЧумакаКраківська) в с.Вовчинець.
2. Виконавчому комітету сільської ради в установленому порядку:
2.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації ,
зазначеної у п.1 цього рішення;
2.2. Забезпечити оприлюднення містобудівної документації,
зазначеної у п.1 цього рішення;
2.3. Забезпечити врахування громадських інтересів під час
розроблення містобудівної документації , зазначеної у п.1 цього
рішення;
3. Секретарю сільської ради Л.Хлібкевич опублікувати дане рішення в
газеті «Західний кур’єр» та оприлюднити на офіційному веб-сайті
Вовчинецької сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин,будівництва та
архітектури (В.Угренюк).

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-6-1/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про надання дозволу на розроблення детального
плану території для будівництва багатоквартирних
житлових будинків з приміщеннями громадського
та соціального призначення на вул.Вовчинецькій, 229
в с.Вовчинець
Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності « , ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
наказом Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житловокомунального господарства України від 16.11.2011р. № 290 «Про
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»,
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про будівництво
школи та дитячого садка на території с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території для
будівництва багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями
громадського та соціального призначення на вул.Вовчинецькій, 229 в
с.Вовчинець .
2. Виконавчому комітету сільської ради в установленому порядку:
2.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації ,
зазначеної у п.1 цього рішення;
2.2. Забезпечити оприлюднення містобудівної документації,
зазначеної у п.1 цього рішення;
2.3. Забезпечити врахування громадських інтересів під час
розроблення містобудівної документації , зазначеної у п.1 цього
рішення;

3. Секретарю сільської ради Л.Хлібкевич опублікувати дане рішення в
газеті «Західний кур’єр» та оприлюднити на офіційному веб-сайті
Вовчинецької сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин,будівництва та
архітектури (В.Угренюк).

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-7/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про присвоєння
назв вулиць
Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради
про
необхідність присвоєння назв вулиць та провулків , що знаходяться на
території с.Вовчинець, відповідно до Генерального плану с.Вовчинець ,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Присвоїти
назви
вулицям та провулкам , що знаходяться в
с.Вовчинець :
- вулиця Барвиста;
- вулиця Мальовнича;
- провулок Барвистий;
- провулок Мальовничий;
- провулок Вишневий
- провулок Калиновий;
- провулок Бузковий;
- провулок Світлий;
- провулок Тихий;
2. Дане рішення направити до ДП національні інформаційні системи
м.Івано-Франківська для внесення нових вулиць до переліку назв
вулиць с.Вовчинець .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради Л. Хлібкевич.
Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-8/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про заяви та
звернення СПД
Розглянувши та обговоривши звернення ПрАТ « Івано-Франківське
племпідприємство», керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
Земельним Кодексом України, сільська рада
вирішила:
1. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,3000га
(кадастровий номер 2610190501:09:002:0360) для будівництва і
обслуговування багатоквартирних житлових будинків, що розташована
в с.Вовчинець на вул.Потічній, 1 Приватному акціонерному товариству
«Івано-Франківське племпідприємство» ( Договір № 11848118 від
30.10.2015р.), строком на 3 роки.
1.1. Сільському голові Назару М.М. та голові правління ПрАТ
«Івано-Франківське племпідприємство» укласти додаткову угоду
до договору оренди землі.
1.2. Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки
Товариству з обмеженою відповідальністю «Черемшина»,
площею 0,3000га( кадастровий номер 2610190501:09:002:0360) на
вул. Потічній, 1 в с.Вовчинець, для будівництва і обслуговування
багатоквартирних житлових будинків , від Приватного
акціонерного товаритса «Івано-Франківське племпідприємство»,
за згодою, строком на 3 роки, з моменту реєстрації додаткової
угоди до договору оренди землі.
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ,
цільове призначення якої змінюється із земель для іншої житлової
забудови в землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, площею 0,1084га (кадастровий номер

2610190501:09:002:0423), яка розташована в с.Вовчинець на
вул.Потічній, 1,Приватному акціонерному товариству «ІваноФранківське племпідприємтво».
3. Звернення ТОВ «БУД-ІФ» про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на
вул.Вовчинецькій, 225- зняти з обговорення до наступної сесії.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-9/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про продаж земельної ділянки
ФОП Космірак В.М.
Розглянувши звернення ФОП Космірака В.М. щодо продажу земельної
ділянки , керуючись ст…ст.. 83, 127, 128 Земельного Кодексу
України,ст..13 Закону України «Про оцінку земель», ст..ст. 26, 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада
вирішила:
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
площею 0,1961 га на вул.Вовчинецькій, 225-Н в с.Вовчинець.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0, 1961 га у розмірі
230 241 гривень 00 копійок на підставі експертної грошової оцінки
(висновок експерта про оцінну вартість від 02.10.2018 року).
3. Продати
фізичній
особі-підприємцю
Косміраку
Володимиру
Миколайовичу
земельну
ділянку
несільськогосподарського
призначення площею 0,1961 га на вул.Вовчинецькій , 225-Н в
с.Вовчинець за 230 241 , 00 грн.( двісті тридцять тисяч двісті сорок
одна гривня) 00 коп. для розміщення та експлуатації основних
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної ,
машинобудівної та іншої промисловості .
3.1. Оплату здійснити - до 18.12.2018 р.
4. Сільському голові Назару М.М. та ФОП Косміраку В.М. укласти
договір купівлі- продажу земельної ділянки і посвідчити його
нотаріально. Термін укладення договору – 2 місяці.
5. Договір оренди земельної ділянки від 09.08.2013р. та додаткову угоду
до договору оренди від 06.09.2018р. , укладені між Вовчинецькою
сільською радою та ФОП Космірак В.М. ,вважати такими, що втратили
чинність , з моменту підписання сторонами договору купівлі- продажу.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-9-1/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про продаж земельних ділянок
комунальної власності
Розглянувши звернення суб’єктів підприємницької діяльності щодо
продажу земельних ділянок,керуючись ст..ст. 83, 127,128 земельного кодексу
України , ст..13 Закону України « Про оцінку земель» , ст.. ст.. 26,33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель
державної та комунальної власності» , постановою Кабінету України від
22.04.2009р. № 381 « Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та
комунальної власності» сільська рада

1.
-

-

2.
3.

вирішила:
Дати дозвіл на викуп земельних ділянок комунальної власності
наступним суб’єктам підприємницької діяльності :
Фізичній особі-підприємцю Черніциній Олені Миколаївні , земельної
ділянки площею 0,0253 га для розміщення та експлуатації основних ,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості на вул.Вовчинецькій, 225 Ж,
с.Вовчинець;
Приватному підприємцю «МАЗУР» , земельної ділянки площею
0,1369 га для розміщення та експлуатації основних , підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної ,
машинобудівної та іншої промисловості , на вул.Вовчинецькій, 225/2
с.Вовчинець;
Замовити експертну грошову оцінку земельних ділянок комунальної
власності , згідно Додатку 1(додається).
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії із земельних питань Угренюка В.П.
Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення 17-ї сесії сільської ради
від 18.10.2018р.
Перелік земельних ділянок комунальної власності,
які підлягають експертній грошовій оцінці для подальшого продажу
№
3/п

Землекористувач

Кадастровий
номер
земельної
ділянки

Місце розташування

Вулиця
Вовчинецька

1

Фізична особапідприємець
Черніцина Олена
Миколаївна

2610190501:
09:003:0128

2

Приватне підприємство
«МАЗУР»

2610190501:09 Вовчинецька
:003:0157

Секретар сільської ради

Площа,
га

Цільове призначення
земельної ділянки за
УКЦВЗ

Номер
225Ж

0,0253

225/2

0,1369

11.02 для розміщення та
експлуатації основних ,
підсобних та допоміжних
будівлеь і споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
11.02 для розміщення та
експлуатації основних ,
підсобних та допоміжних
будівлеь і споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

Людмила Хлібкевич

Документи на
землекористування
(інформація про
державну реєстрацію)
Дата
Номер
27.10.2015р. 11771229

27.07.2017р.

21636565

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-10/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про заяви громадян

Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради про заяви та
звернення громадян з різних питань, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» Земельним кодексом України , сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до Рішень сесій сільської ради «про дозвіл на
складання проекту відведення щодо земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства, що знаходяться в
с.Вовчинець» , а саме зміни імені користувачів (згідно їх письмової
заяви) , громадянам згідно Додатку 1;
2. Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою
заявників, передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни
в земельно-облікові книги сільської ради, а також погосподарські
книги громадянам, згідно Додатку 2;
3. Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками (згідно письмової згоди), внести зміни в земельнооблікові книги, погосподарський облік сільської ради громадянам,
згідно Додатку 3.
4. У зверненні гр.Бунія Г.Б. – про долучення земельної ділянки,
площею 0,0211га , що на вул.Приозерній, поруч будинку №11відмовити , в зв’язку з невідповідністю Генеральному плану села.
5. Заву гр.Молочного Андрія Васильовича- про долучення до власної
зем.ділянки , земельну ділянку ор. площею 0,03га в садовому
товаристві «Калиновий гай»- відкласти до вияснення подробиць.

6. Звернення гр.Федоріва Дмитра Васильовича – про долучення до
власної земельної ділянки на вул.Вовчинецькій – відкласти,до
завершення робіт з будівництва дороги (вул.Вовчинецька).
7. Заяву гр.Вакарук Віри Михайлівни- про погодження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж
земельної ділянки в натурі(на місцевості) без підпису суміжного
землекористувача – відкласти, у зв’язку з тим, що по гр.Вакарук
В.М. перебуває справа у суді.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 17-10/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.
Внести зміни до Рішень сесій сільської ради «про дозвіл на складання
проекту відведення щодо земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства, що знаходяться в с.Вовчинець» , а саме зміни
імені користувачів (згідно їх письмової заяви) , громадянам згідно списку:
1. Рішення 34-ї сесії 6-го дем.склик. від 29.09.2015р. Гр.Вихованець
Петро Ігорович - Вихованцю Ігорю Петровичу, ор.площею 0,10 га
в урочищі «ГОРА»;
2. Рішення 34-ї сесії 6-го дем.склик від 29.09.2015р. гр. Веретко
Олексій Михайлович- Веретко Віталію Олексійовичу, ор.площею
0,30 га в урочищі «ГОРА»;
3. Рішення 13-ї сесії від 12.12.2017р. гр.Тимків Ганна Йосипівнагр.Тимківу Віталію Васильовичу ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
4. Рішення 34-ї сесії від 22.09.2015р. гр. Марків Василь Івановичгр. Проців Мар’яні Василівні, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
5. Рішення 34-ї сесії від 22.09.2015р.
гр. Витвицька Світлана
Миколаївна- гр.Фаринюк Оксані Олексіївні, ор.площею 0, 10 га в
урочищі «ГОРА» ;
6. Рішення 34-ї сесії від 22.09.2018р. гр.Дмитрик Ганна Дмитрівна-гр.
Дмитрику Руслану Михайловичу, ор.площею 0,08га в урочищі
«ГОРА»;
7. Рішення 34-ї сесії від 22.09.2015р. гр.Дмитрик Ганна Дмитрівнагр.Дмитрику Степану Степановичу , ор.площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА»;
8. Рішення 2-ї сесії від 24.12.2016р. гр.Козарик Ярослава Олексіївна –
гр. Нестерук Наталії Олексіївні, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА» ;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 17-10/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.

Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою
заявників, передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни
в земельно-облікові книги сільської ради, а також погосподарські
книги громадянам, згідно списку:
1. Чопик Олександри Михайлівни, ор.площею 0,07 га для ж/б на
вул.С.Бандери , 41 в с.Вовчинець;
2. Йосипіва Олега Петровича, ор.площею 0, 07га для ж/б на
вул. С.Бандери, 39 в с.Вовчинець;
3. Вихованця Петра Ігоровича, ор.площею 0,10 га для осг в
урочищі «ГОРА» ;
4. Веретка Олексія Михайловича, для осг, ор.площею 0,30 га в
урочищі «ГОРА»;
5. Проціва Михайла Дмитровича (помер 29.01.2017р.) ор.площею
0,20 га , для осг , в урочищі «ГОРА»;
6. Тимків Ганни Йосипівни, ор.площею 0,10 га , для осг в
урочищі «ГОРА» ;
7. Микитин Анастасії Іванівни , ор.площею 0,20 га , для осг в
урочищі «ГОРА»;
8. Марків Василя Івановича, ор.площею 0,10 га для осг в
урочищі «ГОРА» ;
9. Витвицької Світлани Миколаївни, ор.площею 0,10 га для осг ,
в урочищі «ГОРА»;
10. Дмитрик Ганни Дмитрівни, ор.площами 0,20 га та 0,08га для
осг, в урочищі «ГОРА»;
11. Козарик Ярослави Олексіївни, ор.площею 0,10 га для осг в
урочищі «ГОРА»;
12. Самуляк Ярослави Олексіївни,ор.площею 0,10 га для
ведення осг в урочищі «ГОРА»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення № 17-10/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.
Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками (згідно письмової згоди), внести зміни в земельно-облікові
книги, погосподарський облік сільської ради громадянам, згідно списку:
1. Кліщ Оленою
Вікторівною(передав Йосипів Олег Петрович),
ор.площею 0,07 га для ж/б на вул.С.Бандери , 39;
2. Гергелюк Христиною Ігорівною(передала Чопик Олександра
Михайлівна), ор.площею 0,07 га на вул.С.Бандери, 41;
3. Вихованцем Ігорем Петровичем( передав Вихованець Петро
Ігорович), ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
4. Веретком Віталієм Олексійовичем ( передав Веретко Олексій
Михайлович) ор.площею 0,30 га в урочищі «ГОРА»;
5. Проців Ганною Михайлівною (після смерті чоловіка), ор.площею
0,20 га в урочищі «ГОРА»;
6. Тимків Віталієм Васильовичем (передала Тимків Ганна Йосипівна),
ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
7. Микитин Андрієм Миколайовичем (після смерті бабусі Микитин
Анастасії ), ор.площею 0,20 га в урочищі «ГОРА»;
8. Проців Мар’яною Василівною,( передав Марків Василь Іванович) ,
ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
9. Фаринюк Оксаною Олексіївною ( передала Витвицька Світлана
Миколаївна),ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА» ;
10. Нестерук Наталією Олексіївною( передала Козарик Ярослава
Олексіївна), ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
11. Дмитрик Степаном Степановичем(передала Дмитрик Ганна
Дмитрівна), ор.площею 0,20 га в урочищі «ГОРА»;
12. Дмитрик Русланом Михайловичем(передала Дмитрик Ганна
Дмитрівна) , ор.площею 0,08 га в урочищі «ГОРА»;
13. Ганішевською Любою Богданівною (передала Самуляк Ярослава
Олексіївна), ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА» ;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-11/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про передачу громадянам
у власність та надання
в користування земельних ділянок
Розглянувши звернення фізичних осіб про надання(вилучення), зміну
цільового використання земельних ділянок, керуючись ст..26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст.12,22,81,116,118,121
Земельного Кодексу України , сільська рада
вирішила:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, які розташовані в с.Вовчинець , та передати у
власність громадянам, згідно Додатку 1;
2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для ведення особистого селянського господарства ,які розташовані в
с.Вовчинець ,та передати у власність громадянам,згідно Додатку 2;
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) для
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,
які розташовані в с.Вовчинець та передати у власність громадянам,
згідно Додатку 3;
4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється з ведення особистого
селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового
будинку , господарських будівель та споруд, які розташовані в
с.Вовчинець , громадянам згідно Додатку 4;

5. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд , що розташовані в
с.Вовчинець, громадянам згідно Додатку 5;
6. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства ,
що розташовані в с.Вовчинець, громадянам згідно Додатку 6;
7. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для індивідуального
садівництва, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, для ведення особистого селянського
господарства, що знаходяться в с.Вовчинець , без підпису суміжних
землекористувачів , громадянам згідно Додатку 7;

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 17-11/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.

Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, які розташовані в с.Вовчинець , та передати у власність
громадянам, згідно списку:
1. Площею 0, 0819га на вул.Пшеничній, 8 та передати гр.Климковичу
Андрію Івановичу.
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0040;
2. Площею 0,0800 га на вул. Джерельній, 12 та передати гр.Шумахеру
Юрію Володимировичу.
Кадастровий номер : 2610190501:10:004:0067;
3. Площею 0,0818га на вул.Журавлиній, 19 та передати у власність
Бритвак Надії Анатоліївні.
Кадастровий номер : 2610190501: 10:004:0066;
4. Площею 0,0856га на вул. Р.Юрчишина , 33 та передати у власність
Тучаку Тарасу Дмитровичу.
Кадастровий номер : 2610190501:10: 004:0069;
5. Площею 0, 0817га на вул. Р.Юрчишина, 22 та передати у власність
Маруняку Михайлу Михайловичу.
Кадастровий номер: 2610190501:10:004:0068;
6. Площею 0,1648га на вул.Лісовій
та передати у власність
Устинському Михайлу Васильовичу.
Кадастровий номер: 2610190501:10:002:0235;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 17-11/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.

Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для ведення особистого селянського господарства ,які розташовані в
с.Вовчинець ,та передати у власність громадянам,згідно списку:
1. Площею 0,0915га в урочищі «ГОРА», та передати
гр. Гудзю Володимиру Ігоровичу.
Кадастровий номер : 2610190501:10:001:0009;
2. Площею 0,1954га в урочищі «ГОРА», та передати
гр.Проців Людмилі Василівні.
Кадастровий номер : 2610190501:10:001:0008;
3. Площею 0,1000га в урочищі «ГОРА» , та передати
гр.Вичівській Марії Миколаївні;
Кадастровий номер : 2610190501: 10:005:0009;
4. Площею 0,0772га
на провул.Перекопському, та
власність гр.Храбатину Миколі Михайловичу.
Кадастровий номер 2610190501:09:001:0456;
5. Площею 0,1815га в урочищі «ГОРА» , та передати
гр.Витвицькому Василю Григоровичу;
Кадастровий номер :2610190501:10:001:0007;
6. Площею 0,0925 га в урочищі «ГОРА» , та передати
гр.Глинській Ользі Антонівні.
Кадастровий номер : 2610190501:10:004:0065;

Секретар сільської ради

у власність
у власність
у власність
передати у
у власність
у власність

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення № 17-11/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) для
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, які
розташовані в с.Вовчинець та передати у власність громадянам, згідно
списку:
1. Площею 0,2067 га на вул.Луговій, 5 та передати у власність
гр. Веретко Марії Дмитрівні;
Кадастровий номер : 2610190501: 09: 001: 0459;
2. Площею 0,2181га на вул.Живописній, 12 та передати у власність
гр. Коломієць Руслані Петрівні;
Кадастровий номер : 2610190501:09:001:0458;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
до рішення № 17-11/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється з ведення особистого селянського
господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку ,
господарських будівель та споруд ,які розташовані в с.Вовчинець ,
громадянам згідно списку:
1. Площею 0, 0283га на вул.Вовчинецькій, 12
гр.Гояну Івану
Миколайовичу.
Кадастровий номер : 2610190501: 09:002:0311;
2. Площею 0,0583 га на вул.Лісовій , гр.Балану Роману Івановичу.
Кадастровий номер : 2610190501:10:002:0226;
3. Площею 0,1014га на вул.Лісовій ,гр.Балану Роману Івановичу.
Кадастровий номер : 2610190501: 10:002:0225;
4. Площею 0,0471 га на вул. Лісовій, гр.Балану Роману Івановичу.
Кадастровий номер : 2610190501:10:002:0230;
5. Площею 0,0465 га на вул. Лісовій, гр.Балану Роману Івановичу.
Кадастровий номер: 2610190501:10:002:0227;
6. Площею 0,1042га на вул.Лісовій, гр.Балану Роману Івановичу.
Кадастровий номер : 2610190501:10:002:0223;
7. Площею 0,0503га на вул.Лісовій, гр.Балану Роману Івановичу.
Кадастровий номер 2610190501: 10:002:0228;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до рішення № 17-11/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд , що розташовані в с.Вовчинець,
громадянам згідно списку:
1. Гр.Харамбурі Роману Богдановичу, ор.площею 0,07га на
вул.С. Бандери,10;
2. Гр.Кліщ Олені Вікторівні , ор.площею 0,07 га на вул. С.Бандери, 39;
3. Гр.Гергелюк
Христині Ігорівні, ор.площею 0, 07га на
вул.С.Бандери, 41;
4. Гр.Запаринюку Василю Ярославовичу, ор.площею 0,06га на
вул. 2000-річчя Різдва Христового;
5. Гр.Клюбі Світлані Миколаївні, ор.площею 0,07 га на
вул. С.Бандери, 47;
6. Гр.Білінському Богдану Михайловичу, ор.площею 0,1670 га в
районі вул.Лісової.
7. Гр. Долішній Марії Іллівні ,ор.площею. 0,07га на вул. С.Бандери,
49;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до рішення № 17-11/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства , що
розташовані в с.Вовчинець, громадянам згідно списку:
1. Гр.Копею Руслану Романовичу, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
2. Гр. Бондаренко Олені Олександрівні, ор. площею 0,05 га на
вул.Шевченка;
3. Гр. Бондаренку Владиславу Сергійовичу , ор. площею 0,025га на
вул.Шевченка;
4. Гр.Ониськів Любові Григорівні,ор.площею 0,0651 га на
вул.Г.Гайдея;
5. Гр.Ганішевській Любові Богданівні, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
6. Вихованцю Ігорю Петровичу, ор. площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
7. Веретко Віталію Олексійовичу, ор.площею 0,30 га в урочищі
«ГОРА»;
8. Проців Ганні Михайлівні, ор. площею 0,20 га в урочищі «ГОРА»;
9. Тимківу Віталію Васильовичу, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
10. Микитину Андрію Миколайовичу, ор.площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА»;
11. Проців Мар’яні Василівні, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
12. Фаринюк Оксані Олексіївні, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
13. Нестерук Наталії Олексіївні, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
14. Дмитрик Степану Степановичу, ор.площею 0,20га в урочищі
«ГОРА»;
15. Дмитрик Руслану Михайловичу, ор.площею 0,08 га в урочищі
«ГОРА»;
16. Крушевському Ярославу Анатолійовичу,ор.площею 0,1587га
в
районі СТ «Агрохімік»;
17. Розганюку Олександру Олександровичу, ор.площею 0,1587га в
районі СТ «Агрохімік»;
18. Кубаєвичу Ярославу Романовичу, ор. площею 0,1587га в районі СТ
«Агрохімік»;
19. Боднару Ростиславу Ігоровичу, ор.площею 0,1587га районі СТ
«Агрохімік»;
20. Грицаку Володимиру Михайловичу, ор.площею 0,1587га районі СТ
«Агрохімік»;
Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 7
до рішення № 17-11/2018
17-ї сесії 7-го дем.склик
від 18.10.2018р.
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального
садівництва, для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, для ведення особистого селянського
господарства, що знаходяться в с.Вовчинець , без підпису суміжних
землекористувачів , громадянам згідно списку:
1. Для індивідуального садівництва, площею 0,0449га в садівничому
товаристві «Агрохімік», гр.Вільчик Дарії Іллівні, без підпису
гр.Качан М.О.;
2. Для індивідуального садівництва,площею 0,0506га в садівничому
товаристві «Агрохімік», гр.Вільчик Лілії Миколаївні, без підпису
гр.Качан М.О.;
3. Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд ,площею 0,2397га на провулку
Гайдея, 7, гр.Гудзовській Оксані Василівні, без підпису
гр.гр.Дем’яник О.В. ,Галущака В.Я.;
4. Для ведення особистого селянського господарства ,площею 0,1897
га, в урочищі «ГОРА» , гр.Пташник Тетяні Михайлівні, без підпису
гр.Балана В.Ф.
Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-11-1/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про внесення змін до рішення сесії
«Про передачу громадянам у власність
та надання в користування земельних ділянок»
Розглянувши та обговоривши заяви та звернення громадян,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним
кодексом України , сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення 27-ї сесії 5-го демократичного скликання
від 15.12.2009р. «Про передачу громадянам у власність та надання
в користування земельних ділянок «гр.Білінській Галині Дмитрівні
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1670 га для ведення
особистого селянського господарства , що розташована в
с.Вовчинець на вул. Лісовій» та викласти його в наступній
редакції:
«Дати дозвіл гр.Білінському Богдану Михайловичу на складання
проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1670 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку , господарських будівель та споруд , що
розташована в с.Вовчинець на вул.Лісовій».
2. Внести зміни в рішення 9-ї сесії 7-го демократичного скликання
від 09.02.2017р. «Про передачу громадянам у власність та надання
в користування земельних ділянок учасникам АТО (членам їх
сімей) «гр. Йосипіву Олегу Петровичу, земельної ділянки
ор.площею 0,07 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд, що розташована в
с.Вовчинець на вул. С.Бандери, 39» та викласти його в наступній

редакції: «Дати дозвіл гр.Кліщ Олені Вікторівні на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,07га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд , що
розташована в с.Вовчинець на вул.С.Бандери ,39».
3. Внести зміни в рішення 10-ї сесії 7-го демократичного скликання
від 19.04.2017р. «Про передачу громадянам у власність та надання
в користування земельних ділянок громадянам «гр. Чопик
Олександрі Михайлівні, земельної ділянки ор.площею 0,07 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд, що розташована в с.Вовчинець на
вул. С.Бандери, 41» та викласти його в наступній редакції: «Дати
дозвіл гр.Гергелюк Христині
Ігорівні на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,07га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд , що розташована в
с.Вовчинець на вул.С.Бандери ,41».

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-11-2/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про надання дозволу на виготовлення
технічної документації
щодо встановлення
меж земельної ділянки

Розглянувши та обговоривши інформацію сільського голови про
розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки,
керуючись Земельним кодексом України,ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні» , сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Надати дозвіл сільській раді на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі( на місцевості) площею 0,1212га (кадастровий номер
2610190501:09:002:0244), на вул.Гайдея в с.Вовчинець , цільове
призначення якої – для ведення особистого селянського господарства.
1.2. Погодити технічну документацію із землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
площею
0,1212га
(кадастровий
номер
2610190501:09:002:0244), на вул.Гайдея в с.Вовчинець , цільове
призначення якої – для ведення особистого селянського
господарства.
Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 17-11-3/2018
від 18.10.2018р.

17-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

про надання дозволу на виготовлення
технічної документації
щодо поділу земельної ділянки
Розглянувши та обговоривши інформацію сільського голови про
розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки,керуючись
Земельним кодексом України, ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
вирішила:
1. Надати дозвіл сільській раді на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0, 1212 га
(кадастровий номер 2610190501:09:002:0244), на вул.Гайдея в
с.Вовчинець, цільове призначення якої – для ведення особистого
селянського господарства.

Сільський голова

Михайло Назар

