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

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

від 05 жовтня 2017 року

Початок:
14:20
Закінчення: 19:40

Присутні на засіданні:
сільський голова
депутати сільської ради
Відсутні депутати:

- Михайло Назар
- 18 осіб

Дмитро Галько, Ярослав Жовтуля,
Ольга Дебенко, Марія Грабко

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

- Світлана Перегінець
- Тетяна Кіршак

Присутні на засіданні:
член виконавчого комітету

- Іван Федорів

12-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

1. Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2017року.
2. Про уточнення бюджету сільської ради .
3. Про Програму підтримки та розвитку футболу в с.Вовчинець на 20172020 рр.;
4. Про присвоєння назв вулиць в с.Вовчинець.
5. Про заяви та звернення СПД
6. Про заяви громадян.
7. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам.
8. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 17 ( ОДНОГОЛОСНО)

НЕ ГОЛОС- 1 ( спізнився)

1. Слухали: Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців
2017 року.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар, Оксана Місюк, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 12-1/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
2. Слухали: Про уточнення бюджету сільської ради
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар,
Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 12-2/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
3. Слухали: Про Програму підтримки та розвитку футболу в
с.Вовчинець на 2017-2020 роки.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Тетяна Кіршак, Василь Галущак, Ігор Білінський,
Іван Федорів
Вирішили: рішення сільської ради № 12-3/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
4. Слухали: Про присвоєння назв вулиць в с.Вовчинець
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Устинський, Ігор Білінський,Наталя Шевчук
Вирішили: рішення сільської ради № 12-4/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.

5. Слухали: Про заяви та звернення СПД
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 12-5/2017 та
№ 12-5-1/2017 та № 12-5-2/2017р. додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
6. Слухали: Про заяви громадян
Доповідала: Світлана Перегінець, Анатолій Майструк
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський, Петро Галько,
Любомир Григорук
Вирішили: рішення сільської ради № 12-6/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
7. Слухали: Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 12-7/2017 та
№ 12-7-1/2017, № 12-7-2/ 2017 , № 12-7-3/2017
додаються
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
8. Різне

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 12-1/2017
від 05.10.2017р.

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

Про виконання бюджету
сільської ради за 9 місяців 2017 ріку
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 9 місяців 2017 ріку
склала 17946261,02 грн. при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін
15818800,00 грн.
Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін склало
113 відсотків а саме:
- Доходів загального фонду за 2017 рік надійшло 11 939 600,53 грн.,
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 8 208 800,00 грн.,
виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 145
відсотків.
- Доходів спеціального фонду за 2017 рік надійшло 6 006 660,49 грн.,
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 7 610 000,00 грн.,
виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на
79 відсотка.
Сільський бюджет видатків за 2017 рік виконано:
-

видатків

загального

фонду

виконання

забезпечено

до

затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 62 відсотка.
Затверджено на рік із врахуванням змін 9 786 176,00 грн.,
використано 6 046 512,48 грн.;

-

видатків

спеціального

фонду

виконання

забезпечено

до

затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 59 відсотків.
Затверджено на рік із врахуванням змін 17 034 100,00 грн.,
використано 9 716 373,03 грн.;
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера про виконання
за 2017р., сільська рада

вирішила:
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2017 р. згідно з
додатками 1, 2, 3.

Сільський голова

М.М.Назар

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

РІШЕННЯ
№ 12-2/2017
від 05.10.2017р.

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

Про уточнення бюджету
сільської ради за 2017р.
Відповідно до п.23 ст.26, 41 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,вимог ст.72,78 Бюджетного Кодексу України,
заслухавши та обговоривши інформацію бухгалтера про уточнення бюджету
с.Вовчинець
з
погодженням
постійної
комісії
з
питань
бюджету,фінансів,соціально-економічного розвитку села та соціального
захисту населення, сільська рада
вирішила:
1. За підсумками виконання сільського бюджету по доходах за 9
місяців 2017 року збільшити обсяг доходів загального фонду на суму
2863280,00 грн, зокрема по податках:
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів КБКД 14040000 – на суму 667480,00 грн.
-акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів(продукції) товарів КБКД 14031900 -на суму 1 725 000,00 грн.
-акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(Пальне)
КБКД 14021900 -на суму 470800,00 грн.
2. Збільшити загальний обсяг видатків загального фонду сільського
бюджету на суму 900280,00грн., а саме:

2.1. - по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 762280,00 грн. на
фінансування КДНЗ (ясла – садок) №1 «Ластів»ятко» с.Вовчинець,а
саме:
-КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі -590280,00 грн.
-КЕКВ 2210 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» в сумі- 70000,00 грн.
-КЕКВ 2230 « Продукти харчування»в сумі - 102000,00 грн.
2.2. - по КПКВК 0170 «Органи місцевого самоврядування» в сумі
122000,00 грн.,а саме:
-КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-100000,00 грн.
-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-22000,00 грн.
2.3. по КПКВК 4090 «Палаци і будинки культури» в сумі 36000,00
грн.,а саме:
-КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -30000,00 грн.
-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-6000,00 грн. на реалізацію
Програми підтримки та розвитку культури с.Вовчинець на 2017 рік.
3. Збільшити загальний обсяг видатків спеціального фонду сільського
бюджету на суму 1 943 000 ,00грн. за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського
бюджету, а саме :
- по КПКВК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ», а саме:
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі
1143000,00 грн. капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лугова, вул.
Соколовська.
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування»- сумі 300000,00 грн.
по КПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»
в сумі 500000,00 грн. на будівництво світлофорного об»єкту на перехресті
вул.Чумака-Надрічна в с.Вовчинець (напроти ТЦ «Бізон»).
4. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі
194300,00 грн., напрямком спрямування визначити передачу коштів із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку), і відповідно
збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 1943000,00грн. джерелом покриття якого визначити
передачу коштів з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку).

5. Спрямувати частину вільного залишку коштів , що утворився
станом на 01.01.2017 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі
10000,00 грн. на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду
сільського бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду
до спеціального фонду, а саме по КПКВК 6060 «Благоустрій міст,сіл,селищ»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на капітальний ремонт
дорожнього покриття вулиці Соколовської,Лугова.
5.1..Збільшити дефіцит загального фонду на суму 10000,00 грн.
джерелом покриття якого визначити частину залишку коштів, що утворився
станом на 01.01.2017р. по загальному фонду сільського бюджету.
5.2. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі
10000,00 грн. напрямком спрямування якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до спеціального фонду сільського бюджету.
6. Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради 15- сесії 7
демократичного скликання від 30.08.17р. №237-15 збільшити загальний
обсяг доходів спеціального фонду сільського бюджету по КБКД 4103500
«Інша субвенція» в сумі 1 490 000,00 грн. і відповідно збільшити загальний
обсяг видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету
по КПКВК 6060 « Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об’єктів» в сумі 1 490 000,00 грн. для реалізації проекту
благоустрію в частині облаштування пішохідних доріжок, тротуарів, зелених
зон по вул..Вовчинецька,Надрічна в с.Вовчинець.
7. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету зменшивши бюджетні призначення по КПКВК 3141 «Здійснення
заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» КЕКВ2730 «Інші виплати населенню» в сумі
56400,00 грн. і відповідно збільшити загальний обсяг видатків загального
фонду сільського бюджету по КПКВК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 56400,00 грн.
8. Відповідно до протоколу «Постійної депутатської комісії з питань
бюджету» від 03.10.17р. збільшити загальний обсяг доходів спеціального
фонду сільського бюджету по КБКД 4103500 «Інша субвенція» в сумі 600
000,00 грн. і відповідно збільшити загальний обсяг видатків спеціального
фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету по КПКВК 6060 «
Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об’єктів» в сумі 600 000,00 грн. для капітального ремонту верхнього шару
дороги в с.Вовчинець по пров. Ключному .
9. Додаток 1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10. Внести відповідні зміни в додатки 1, 3, 4 до рішення 8 сесії 7-го
демократичного скликання від 23.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017
рік».

11. Головному бухгалтеру забезпечити виконання внесених змін.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

М.М.Назар

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

РІШЕННЯ
№ 12-4/2017
від 05.10.2017р.

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

про присвоєння назв
вулиць в с.Вовчинець
Керуючись Генеральним планом с.Вовчинець , та в зв’язку з
вилученням земельної ділянки площею 10,0 га в ПАТ « ІваноФранківське племпідприємство» в урочищі «ГОРА» , для
забезпечення зручності жителям села , сільська рада
вирішила :
1.
Присвоїти вулицям , згідно детального плану території садибної
забудови на території ПАТ «Івано-Франківське племпідприємство» ,
що знаходяться в урочищі «ГОРА» назви :
- вулиця Р.Юрчишина
- вулиця Джерельна
- вулиця Пшенична
- вулиця Журавлина
2.
Присвоїти назву вулиці в районі детального плану території в
межах від вулиці Надрічна до вул.Симоненка
(квартал «Краківський»):
вулиця Краківська
3.
Дане рішення направити до інформаційного центру м.ІваноФранківська для внесення нових вулиць до переліку назв вулиць
с.Вовчинець .
4.
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
№ 12- 3/2017
від 05.10.2017р.

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

про програму підтримки
та розвитку футболу
в с.Вовчинець
на 2017-2020роки
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Михайла
Назара про стан розвитку футболу в с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки та покращення
футболу в с.Вовчинець, сільська рада
вирішила:
1. Схвалити Програму підтримки та розвитку футболу в с.Вовчинець
на 2017-2020роки ( додається).
2. Затвердити Програму підтримки та розвитку футболу в с.Вовчинець на
2017-2020 роки.
3. Встановити плату учасникам футбольних зборів, заявлених в
змаганнях з розрахунку - 100грн / 1 особа.
4. В термін до двох тижнів розробити та винести на затвердження
чергової сесії завдання та заходи по футболу на 2018 рік .
5. Контроль за виконанням даного Рішення покласти на голову
депутатської комісії з питань фізичного виховання та спорту.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 12-5/2017
від 05.10.2017р.

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

про заяви та звернення
суб’єктів підприємницької діяльності
фізичних та юридичних осіб
Розглянувши та обговоривши звернення та заяви суб’єктів
підприємницької діяльності , фізичних та юридичних осіб , керуючись ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України ,
сільська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Приватному акціонерному товариству «Івано-Франківське
племпідприємство» площею 0,4666га на вул.Потічній, 1 в с.Вовчинець
(кадастровий номер земельної ділянки -2610190501:09:002:0403) та
передати її в оренду, терміном на 5 років , для іншої житлової
забудови (для житлового будівництва згідно проекту детального
планування території).
1.1. Сільському голові Назару М.М. і голові правління ПрАТ «ІваноФранківське племпідприємвство» Шереметі М.В. укласти договір
оренди земельної ділянки.
2. Припинити дію договору про встановлення земельного сервітуту на
право проходу, проїзду по земельній ділянці площею 0,0731га на
вул.Вовчинецькій, 225 в с.Вовчинець, укладеного між гр..Стецюком
Василем Андрійовичем,Приватним вищим навчальним закладом
«Галицька академія» і Вовчинецькою сільською радою
06.10.2015р.(зареєстровано 19.10.2015р. за № 11652906) ,в зв’язку з
відчуженням власної земельної ділянки та нерухомого майна від
гр.Стецюка В.А. Товариству з обмеженою відповідальністю
“Комфортбуд-ІФ».

2.1.

3.

4.

5.

6.

Сільському голові Назару М.М. та ТзОВ « Комфортбуд-ІФ» і
ПВНЗ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ» укласти договір про
встановлення земельного сервітуту на право проходу, проїзду по
земельній ділянці площею 0,0731 га на вул.Вовчинецькій, 225 в
с.Вовчинець.
Припинити дію договору про встановлення земельного сервітуту на
право проходу, проїзду по земельній ділянці площею 0,0957га на
вул.Вовчинецькій, 225 в с.Вовчинець, укладеного між
гр..гр.Масловським Юрієм Васильовичем, Бойчуком Олександром
Богдановичем, Вінокуром Андрієм Анатолійовичем і Вовчинецькою
сільською радою 04.08.2017р.( зареєстровано 08.08.2017р. за
№ 21809317 ) , в зв’язку зі зміною площі та кадастрового номера
земельної ділянки : площа 13,8227га з кадастровим номером
2610190501:09:003:0145- на площу 11,6838га з кадастровим номер
2610190501:09:003:0241.
3.1. Сільському голові Назару М.М. та гр..гр. Масловському Ю.В.,
Бойчуку О.Б., Вінокуру А.А. укласти договір про встановлення
земельного сервітуту на право проходу, проїзду по земельній
ділянці площею 0,0957га на вул. Вовчинецькій, 225 в
с.Вовчинець.
Дати дозвіл Приватному підприємству «СТАНІСЛАВ-МОНТАЖ» на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки площею 0,6657га , на яку
поширюється право проходу, проїзду до власних земельних ділянок за
адресами: вул.Вовчинецька, 225С, вул.Вовчинецька,225Г,
вул.Вовчинецька, 225Т в с.Вовчинець.
4.1. Сільському голові Назару М.М. та директору ПП «СТАНІСЛАВМОНТАЖ» Будяку В.В. укласти договір на право проходу,
проїзду по земельній ділянці площею 0,6657 га на
вул.Вовчинецькій, 225 в с.Вовчинець.
Затвердити проект землеустрою щодо відведеня земельної ділянки
Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУДСЕРВІС-ІВ»,
цільове призначення якої змінюється із земель для розміщення та
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на
землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з закладами громадського та соціального призначення,
площею 2,1603га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0011), яка
розташована в с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій, 225.
5.1. Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ
« ЕКОБУДСЕРВІС» переукласти договір оренди земельної
ділянки площею 2,1603га, в зв’язку зі зміною цільового
призначення земельної ділянки.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Приватному Вищому Навчальному Закладу «ГАЛИЦЬКА
АКАДЕМІЯ», цільове призначення якої змінюється із земель для

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, будівництва
та обслуговування адміністративно-навчального корпусу,
господарських будівель та споруд в землі для будівництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею
0,4700га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0233), яка
розташована в с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій, 227.
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Приватному Вищому Навчальному Закладу «ГАЛИЦЬКА
АКАДЕМІЯ», цільове призначення якої змінюється з земель для
будівництва та обслуговування адміністративно- навчального корпусу,
господарських будівель та споруд в землі для будівництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею
0,1500га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0234), яка розташована
в с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій, 227.
8. Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки Товариству з
обмеженою відповідальністю «Черемшина» , площею 0,4666га
( кадастровий номер 2610190501:09:002:0403) на вул.Потічній, 1 в
с.Вовчинець , для іншої житлової забудови ( для житлового
будівництва згідно проекту детального планування території), від
Приватного акціонерного товариства «Івано- Франківське
племпідприємство», за згодою, терміном на 5 років, з моменту
реєстрації основного договору оренди землі.
9. Дати дозвіл ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» на
складання технічної документації щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі ( на місцевості), орієнтовною площею 30га, для
надання послуг у сільському господарстві , що розташована в
с.Вовчинець в урочищі «Гора» .
10. Звернення ТзОВ «Буд-ІФ» щодо зміни цільового використання
земельної ділянки – відхилити.
10.1. Рекомендувати ТзОВ «Буд-ІФ» виготовити проект детального
планування території (ДПТ) .
10.2. Винести проект ДПТ на громадські обговорення.
11. Заяву ТзОВ « МС ЯК БЛАГО» - повернути на доопрацювання, до
затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки
ПАТ «РОДОН».

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 12-5-1 /2017
від 05.10.2017р.

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

про заяви та звернення
суб’єктів підприємницької діяльності
фізичних та юридичних осіб
Розглянувши та обговоривши звернення ПрАТ «Івано-Франківське
племпідприємство» про вилучення земельної ділянки, керуючись
Земельним кодексом України, ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
вирішила:
1. Вилучити (за письмовою згодою вх..Ш/475 від 02.10.2017р- копія
додається) в ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» земельну
ділянку орієнтовною площею 20.08га, що знаходиться в постійному
користуванні товариства з метою передачі громадянам згідно поданих
заяв для ведення особистого селянського господарства:
Ящишину Олегу Михайловичу, Шереметі Марії Володимирівні,
Левенцю Володимиру Михайловичу, Орчику Василю Михайловичу,
Човганюку Володимиру Васильовичу, Амброзяку Василю
Михайловичу, Андрусів Ользі Олександрівні, Худицькій Євгенії
Михайлівні, Вульчину Дмитру Романовичу, Орчик Ользі Іванівні,
Орчик Олені Анатоліївні, Паркулабу Миколі Михайловичу.
2. Вилучити ( за письмовою згодою вх.Ш/475 від 02.10.2017р- копія
додається) в ПрАТ « Івано- Франківське племпідприємство» земельну
ділянку орієнтовною площею 6.5 га і зарахувати її до земель запасу
сільської ради.
2.1. Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради замовити в
проектній організації виготовлення проекту відведення земельної
ділянки площею 6.5га та доручити розробку детального плану

території даної земельної ділянки для індивідуального
житлового будівництва.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та
будівництва Угренюка В.П.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 12-5-2 /2017
від 05.10.2017р.

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

про продаж земельної ділянки
ТзОВ « БЕСКІД-ТРЕЙД»
Розгалянувши звернення ТзОВ « Бескід –Трейд» 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
1.
2.
3.

4.
5.

вирішила:
Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
площею 0,2984га на вул.Вовчинецькій, 225 , корп..22 в с.Вовчинець.
Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,2984га у розмірі 342
414 гривень 00 копійок на підставі експертної грошової оцінки (
висновок експерта про оцінну вартість від 18.07.2017р.).
Продати Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕСКІД-ТРЕЙД»
земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею
0,2984га на вул.Вовчинецькій, 225, корп..22 в с.Вовчинець за
342414,00грн (триста сорок дві тисячі чотириста чотирнадцять
гривень) 00 коп. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості.
3.1. Оплату здійснити – до 05.12.2017р.
Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ « БЕСКІД-ТРЕЙД»
Білявській Г.М. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки і
посвідчити його нотаріально. Термін укладення договору- 2 місяці.
Договір оренди земельної ділянки від 16.07.2015р., укладений між
Вовчинецькою сільською радою та ТзОВ «БЕСКІД-ТРЕЙД» вважати
таким, що втратив чинність, з моменту підписання сторонами договору
купівлі-продажу.
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 12-6/2017
від 05.10.2017р.

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

про заяви громадян

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. Скасувати рішення 34- ї сесії сільської ради від 22.09.2015 р. «Про
надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки
для ведення ОСГ в урочищі «Гора», 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 земельно-облікові
книги, погосподарський облік сільської ради громадянам, згідно
Додатку 3.
4. Враховуючи згоду Агропромислової фірми «ЗЛАК» на поділ та
вилучення частин земельних ділянок орієнтовною площею 0,024га та
орієнтовною площею 0,006га, що розташовані в с.Вовчинець на
вул.Потічній, 1, дати дозвіл гр..Пристаю Михайлу Миколайовичу на
оформлення правоустановчих документів на вище зазначені земельні
ділянки після закінчення будівництва багатоквартирного житлового
будинку № 11 по Генплану (7-ма черга будівництва) та
багатоквартирного житлового будинку № 10 по Генплану з
вбудованими приміщеннями громадського призначення.

5. Внести зміни до рішення 10-ї сесії 7-го демократичного скликання від
19.04.2017р. «Про надання дозволу гр..Колковській Н.М. на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських
будівель та споруд» та викласти його в наступній редакції :
«Дати дозвіл гр..Колковській Наталії Миколаївні на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,01га для будівництва індивідуального гаража, що розташована в
с.Вовчинець в садівничому товаристві «Каскад»;
6. Внести зміни до рішення 34-ї сесії сільської ради 6-го дем.скликання
від 22.09.2017р. « про передачу громадянам у власність земельних
ділянок, що розташовані в урочищі «Гора», а саме: змінити площу
земельної ділянки з 0,10 га на 0,18 га для гр..Мислюк Мар’яни
Богданівни.
7. Заяву гр..Возняк Галини Дмитрівни , про долучення до присадибної
земельної ділянки частини ділянки за адресою в.Бугая, 54 – зняти з
розгляду, за рекомендацією комісії.
8. Бойко Лесі Євстахівні в зверненні щодо призупинення затвердження
технічної документації з приватизації земельних ділянок для гр..Бойка
Мирослава Михайловича - відмовити.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 12-6/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
Скасувати рішення 34- ї сесії сільської ради від 22.09.2015 р. «Про
надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для
ведення ОСГ в урочищі «Гора», громадянам згідно списку:
1. Маснику Зіновію Михайловичу,ор. площею 0,10га;
2. Коржик Олександрі Олексіївні, ор.площею 0,25га;
3. Мокляку Ярославу Михайловичу, рішення 3-ї сесії
від 29.01.2016 року, ор.площею 0,10га ;
4. Галущак Вікторії Іванівні, ор.площею 0,10 га;
5. Устінському Дмитру Івановичу, ор.площею 0,10 га;
6. Бугаю Ігорю Ярославовичу, ор.площею 0,08га;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 12-6/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
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. Коржик Олександри Олексіївни, ор площею 0,25 га в урочищі
«Гора» ;
2. Мокляка Ярослава Михайловича, ор.площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
3. Галущак Вікторії Іванівни, площею 010 га в урочищі «Гора»;
4. Устінського Дмитра Івановича, ор.площею 0,10га в урочищі
«Гора»;
5. Бугая Ігоря Ярославовича, ор.площею 0,08га в урочищі «Гора»;
6. Веретка Олега Миколайовича, ор.площею 0,10га в урочищі «Гора»;
7. Коржик Олександри Олексіївни, ор.площею 0,15 га в урочищі
«Гора» ;
8. Коржик Олександри Олексіївни, ор.площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
9. Витвицького Івана Олексійовича, ор.площею 0,10га в урочищі
«Гора»;
10. Іванців Катерини Михайлівни, ор.площею 0,18га в урочищі «Гора»;
11. Гарасимів Любові Дмитрівни, ор.площею 0,10 га в урочищі «Гора»;
12. Веретко Василя Дмитровича, ор.площею 0,15 га в урочищі «Гора»;
13. Галько Олени Василівни, ор.площею 0,07га в урочищі «Гора»;
14. Миндюк Марини Миколаївни, ор.площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення № 12-6/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
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. Мудрому Андрію Миколайовичу, ор.площею 0,25 га в урочищі
«Гора»;
2. Тимків Оксані Ярославівні, ор.площею 0,10 га в урочищі «Гора»;
3. Галущаку Петру Івановичу, ор.площею 0,10га в урочищі «Гора»;
4. Устинському Андрію Дмитровичу, ор.площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
5. Проціву Віталію Васильовичу, ор.площею 0,08га в урочищі «Гора»;
6. Веретку Володимиру Олеговичу, ор.площею 0,10га в урочищі
«Гора»;
7. Хлібкевич Іванні Іванівні, ор.площею 0,15 га в урочищі «Гора»;
8. Ділетчук Галині Богданівні, ор.площею 0,10га в урочищі «Гора»;
9. Заяць Ірині Миронівні, ор.площею 0,10га в урочищі «Гора»
( Гайдаш Марія Михайлівна- мама, померла 05.06.2017р.);
10. Хлібкевичу Богдану Олеговичу, ор.площею 0,10га в урочищі
«Гора» ;
11. Витвицькому Олегу Івановичу, ор.площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
12. Іванціву Михайлу Михайловичу, ор.площею 0,18га в урочищі
«Гора» ;
13. Батожній Марії Михайлівні, ор.площею 0,10га в урочищі «Гора»;
14. Барган Олені Василівні, ор.площею 0,15га в урочищі «Гора»;
15. Галько Ігорю Богдановичу, ор.площею 0,07га в урочищі «Гора»;
16. Бабіїв Олені Василівні, ор.площею 0,10 га в урочищі «Гора»;
17. Маснику Ігорю Зеновійовичу, ор.площею 0,10га в урочищі «Гора»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 12-7/2017
від 05.10.2017р.

12-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
1.

2.
3.

4.

5.

в и р і ш и л а:
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, що розташована в
с.Вовчинець громадянам, згідно Додатку 1.
Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства , що знаходиться в
с.Вовчинець громадянам, згідно Додатку 2.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд , що розташована в с.Вовчинець та передати у
власність громадянам, згідно Додатку 3.
Затвердити технічну документацію по встановленню меж земельної
ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку , господарських будівель та споруд, що
розташована в с.Вовчинець та передати у власність громадянам, згідно
Додатку 4;
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
с.Вовчинець та передати у власність громадянам, згідно Додатку 5;

6. Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства , що розташована в
с.Вовчинець, без підпису суміжного землекористувача
громадянам,згідно Додатку 6;

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 12-7/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, що розташована в с.Вовчинець
громадянам згідно списку:
1. Андросюк Галині Володимирівні, орієнтовною площею 0,0820 га на
вул.Р.Юрчишина, 31;
2. Гайдей Вікторії Ігорівні, орієнтовною площею 0,11га на
вул.Р.Юрчишина, 30;
3. Кулиній Марії Дмитрівні, орієнтовною площею 0,0820 га на
вул. Р.Юрчишина, 26;
4. Місюку Миколі Ярославовичу, орієнтовною площею 0,0820 га на
вул. Р.Юрчишина, 28;
5. Веретко Аллі Іванівні, орієнтовною площею 0,0820 га на
вул.Р.Юрчишина, 27;
6. Шуменець Любові Іванівні, орієнтовною площею 0,0920 га на
вул. Джерельній, 32;
7. Ботюк Ярині Петрівні, орієнтовною площею 0,09 га в с.Вовчинець;
8. Саламасі Іванні Дмитрівні, орієнтовною площею 0,10га на
вул.Східній,8;
9. Мандзюк Надії Михайлівні , орієнтовною площею 0,10 га на
вул.Східній, 6;
10. Бершадській Вікторії Володимирівні, орієнтовною площею 0,10 га
на вул. Східній, 4;
11. Іванків Ганні Василівні , орієнтовною площею 0,025 га на
вул.Лісовій, 31;
12. Волосенчуку Олегу Михайловичу, орієнтовною площею 0,025га на
вул.Лісовій, 31а;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 12-7/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.

Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства , що знаходиться в
с.Вовчинець громадянам, згідно списку:
1. Веретку Володимиру Олеговичу, орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора»;
2. Храбатин Ганні Іванівні, орієнтовною площею 0,10 га
в урочищі «Гора»;
3. Хлібкевич Іванні Іванівні, орієнтовною площею 0,15 га в урочищі
«Гора»;
4. Горальчук Галині Остапівні , орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора»;
5. Фащуку Василю Михайловичу, орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора»;
6. Гальку Миколі Михайловичу, орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора»;
7. Матищак Аллі Олександрівні , орієнтовною площею 0,08 га в
урочищі «Гора»;
8. Гайдай Сергію Івановичу, орієнтовною площею 0,10га в урочищі
«Гора»;
9. Галько Олені Василівні, орієнтовною площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
10. Веретко Олексію Михайловичу , орієнтовною площею 0,1825 га
на провул.Гайдея;
11. Заяць Ірині Миронівні, орієнтовною площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
12. Хлібкевичу Богдану Олеговичу, орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора»;
13. Витвицькому Олегу Івановичу, орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора»;
14. Іванціву Михайлу Михайловичу, орієнтовною площею 0,18 га в
урочищі «Гора»;
15. Батожній Марії Михайлівні, орієнтовною площею 0,10 га в
рочищі «Гора»;
16. Барган Олені Василівні, орієнтовною площею 0,15 га в урочищі
«Гора» ;
17. Проціву Віталію Васильовичу, орієнтовною площею 0,08 га в
урочищі «Гора» ;

18. Гальку Ігорю Богдановичу, орієнтовною площею 0,07 га в урочищі
«Гора»;
19. Бабіїв Олені Василівні, орієнтовною площею 0,10 га в урочищі
«Гора»;
20. Устинському Андрію Дмитровичу, орієнтовною площею 0,10га в
урочищі «Гора»;
21. Галущаку Петру Івановичу, орієнтовною площею 0,10га в урочищі
«Гора» ;
22. Тимків Оксані Ярославівні, орієнтовною площею 0,10 га в урочищі
«Гора» ;
23. Мудрому Андрію Миколайовичу, орієнтовною площею 0,25га в
урочищі «Гора»;
24. Маснику Ігорю Зеновійовичу, орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора»;
25. Шереметі Марії Володимирівні, орієнтовною площею 1,75га в
урочищі «Гора»;
26. Ящишину Олегу Михайловичу, орієнтовною площею 1,84 га в
урочищі «Гора»;
27. Левенцю Володимиру Михайловичу, орієнтовною площею 0,95га в
урочищі «Гора» ;
28. Орчику Василю Михайловичу , орієнтовною площею 1,75 га в
урочищі «Гора»;
29. Човганюку Володимиру Васильовичу, орієнтовною площею 1,77 га
в урочищі «Гора»;
30. Амброзяку Василю Михайловичу, орієнтовною площею 1,75 га в
урочищі «Гора» ;
31. Андрусів Ользі Олександрівні, орієнтовною площею 1,60 га в
урочищі «Гора» ;
32. Худицькій Євгенії Михайлівні, орієнтовною площею 1,50 га в
урочищі «Гора»;
33. Вульчину Дмитру Романовичу, орієнтовною площею 1,77 га в
урочищі «Гора»;
34. Орчик Ользі Іванівні, орієнтовною площею 1,80га в урочищі
«Гора» ;
35. Орчик Олені Анатоліївні, орієнтовною площею 1,85 га в урочищі
«Гора» ;
36. Паркулабу Миколі Михайловичу, орієнтовною площею 1,75 га в
урочищі «Гора» ;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення № 12-7/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд , що розташована в с.Вовчинець та передати у власність
громадянам, згідно списку:
1. Площею 0,0814га на вул.С.Бандери в с.Вовчинець , та передати у
власність Шиндак Ользі Василівні.
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0402;
2. Площею 0,0819га на вул. Джерельній, 17 , та передати у власність
Мануляку Віталію Івановичу.
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0008;
3. Площею 0,0814га на вул.С.Бандери, 50 та передати у власність
Кіршак Тетяні Вікторівні.
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0401;
4. Площею 0,0814га на вул. С.Бандери , 64 та передати у власність
Балан Олександрі Василівні.
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0400;
5. Площею 0,0800га на вул. Р.Юрчишина, 5 та передати у власність
Тустановському Олегу Анатолійовичу.
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0007;
6. Площею 0,0809га на вул.Журавлиній,11 та передати у власність
Мойсишину Маркіяну Богдановичу.
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0004;
7. Площею 0,0800га на вул.Р.Юрчишина, 3 та передати у власність
Антипу Анатолію Івановичу.
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0006;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
до рішення № 12-7/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
Затвердити технічну документацію по встановленню меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку , господарських будівель та
споруд, що розташована в с.Вовчинець та передати у власність
громадянам, згідно списку:
1. Площею 0,0753 га на вул.Гайдея, 23 та передати у власність
Бугай Марії Теодорівні.
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0399;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до рішення № 12-7/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
с.Вовчинець та передати у власність громадянам, згідно списку:
1. Площею 0,0062га на пров.Підлузькому , та передати у власність
Бойку Мирославу Михайловичу.
Кадастровий номер 2610190501:09:005:0505;
2. Площею 0,0633га на вул.Гайдея, та передати у власність Бойку
Мирославу Михайловичу.
Кадастровий номер 2601090501:09:002:0397;
3. Площею 0,1000га в урочищі «Гора» , та передати у власність
Костишину Ігорю Петровичу.
Кадастровий номер 261090501:10:005:0007;
4. Площею 0,0460га на вул.Височана, та передати у власність Кінюк
Марії Михайлівні.
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0398;
5. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)
площею 0,0494га для індивідуального садівництва, в садівничому
товаристві «Агрохімік» , гр.Горох Дарії Степанівні без підпису
суміжного землекористувача Качан М.О.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до рішення № 12-7/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства , що
розташована в с.Вовчинець, без підпису суміжного землекористувача
громадянам, згідно списку:
1. Площею 0,1500га в урочищі «Гора» Матейко Анастасії
Михайлівні без підпису Я.Місюк.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 12-7-1/2017
від 05.10.2017р.

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

Про розгляд звернень громадян (членів сімей)
учасників АТО щодо оформлення права
власності на земельні ділянки
Розглянувши та обговоривши звернення учасників АТО, керуючись
Земельним кодексом України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд в с.Вовчинець громадянам,
згідно Додатку1.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 12-7-1/2017
12- ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 05.10.2017р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с.Вовчинець громадянам( учасникам
АТО) , згідно списку:
1. гр.Ригуну Олександру Олександровичу, орієнтовною площею
0,0820 га на вул. Джерельній, 25;
2. гр.Жолубаку Віктору Ярославовичу , орієнтовною площею 0,0820га на
вул. Джерельній, 30;
3. гр..Соловію Андрію Михайловичу, орієнтовною площею 0,0820га на
вул.Р.Юрчишина, 21;
4. гр..Гуцуляку Олегу Миколайовичу, орієнтовною площею 0,0820 га на
вул. Джерельній, 26;
5. гр..Шендерецькому Богдану Васильовичу, орієнтовною площею
0,0820 га на вул. Р.Юрчишина, 29;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 12-7-2/2017
від 05.10.2017р.

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

про затвердження детального плану території
(уточнення положень діючого Генерального плану)
в межах вул.Лісової-Мельника в с.Вовчинець.

Керуючись ЗУ « Про регулювання містобудівної діяльності, ЗУ «про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити детальний план території щодо зміни функціонального
призначення земельних ділянок площею 0,2491 га та площею 0,2171га
для ведення особистого селянського господарства в межах вулиць
Лісової-Мельника в с.Вовчинець під територіїю садибної забудови.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 12-7-3/2017
від 05.10.2017р.

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

про пропозиції щодо внесення змін
до Генерального плану с.Вовчинець
Розглянувши звернення громадян та організацій, проектні пропозиції
щодо коригування Генерального плану села Вовчинець, сільська рада
вирішила:
1. Звернутися до розробника Генерального плану –ДП ДНПІМ
«ДІПРОМІСТО» про внесення наступних змін до Генерального плану
села Вовчинець:
- Змінити класифікацію вулиці Новоселицької на ділянці біля
сільського кладовища, із магістральної на вулицю місцевого руху;
- Відмінити статус території зелених насаджень загального
користування по вул.Новоселицькій і змінити на будівництво та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, (звернення гр.Тимчишина С.П. по земельній ділянці з
кадастровим номером 2610190501:09:001:0295, цільове призначення
якої – будівництво та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд).

Сільський голова

Михайло Назар

