УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська Рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39 тел.8(03422)61631,тел.факс8(0342)786511

ПРОТОКОЛ
3-ьої сесії сільської ради
сьомого демократичного скликання

від 29 січня 2016р.

Присутні на засіданні :
сільський голова
депутати сільської ради

- Назар Михайло
- 18 осіб

Відсутні депутати:
Галущак Василь, Галько Дмитро, Місюк Оксана, Витвицький Володимир
Запрошені на засідання:
Землевпорядник сільської ради
Головний бухгалтер сільської ради
Член виконкому сільської ради
Діловод сільської ради

- Перегінець Світлана
- Шевчук Олександра
- Федорів Іван
- Дуб’як Олександра

Присутні на засіданні:
житель села:

- Гудзь Ігор

3-тю сесію сільської ради відкрив та вів сільський голова Назар Михайло о
14год 20 хв. на підставі статей 42 і 45 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Пропонується порядок денний:
1. Про розгляд депутатських звернень
2. Про встановлення місцевих податків та зборів та ставки акцизного податку на
території с. Вовчинець , Івано-Франківської міськради.
3. Про внесення змін до «Положення про податок на майно».
4. Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території с.Вовчинець.
5. Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2016 році.
6. Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності
7. Про заяви та звернення громадян.
8. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 16

НЕ ГОЛОС – 2 (спізнилися)

1. Про розгляд депутатських звернень

1. Слухали: звернення депутата округу № 9, Жовтулі Ярослава,
депутата округу № 15 Грабко Марії
Доповідав: Назар Михайло
Виступили: Устинський Іван, Жовтуля Ярослав, Білінський Ігор
Вирішили: рішення сільської ради № 3-1/2016 додається.
1. Звернення депутата Жовтулі Ярослава прийняти до відома
2. Заяву депутата Грабко Марії взяти до відома
3. Визначити, що відповіді на звернення надано усно і в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16

НЕ ГОЛОС. - 2 (спізнилися)
Майструк Анатолій
Назар Сергій

2. Про встановлення місцевих податків та зборів та ставки акцизного
податку на території с. Вовчинець, Івано-Франківської міськради.
2. Слухали: Про встановлення місцевих податків та зборів та ставки акцизного
податку на території с. Вовчинець, Івано-Франківської міськради.
Доповідала: Хлібкевич Людмила
Виступили: Назар Михайло, Перегінець Світлана
Вирішили: рішення сільської ради № 3-2/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА- 16

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 2 (спізнилися)

3. Про внесення змін до «Положення про податок на майно»
3. Слухали : Про внесення змін до «Положення про податок на майно»
Доповідала: Хлібкевич Людмила
Виступили: Назар Михайло, Перегінець Світлана, Устинський Іван,
Угренюк Василь
Вирішили: рішення сільської ради № 3-3/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 17

УТРИМ.- 1

4. Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території с.Вовчинець.
4. Слухали: Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на території с.Вовчинець.
Доповідала: Хлібкевич Людмила
Виступили: Назар Михайло, Перегінець Світлана, Білінський Ігор
Вирішили: рішення сільської ради № 3-4/2016 додається.
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 17

НЕ ГОЛОС.-1 (вийшла Шевчук Наталя)

5. Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2016 році.
5. Слухали: Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2016 році.
Доповідала: Перегінець Світлана
Виступили: Назар Михайло, Хлібкевич Людмила
Вирішили: рішення сільської ради № 3-5/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА - 17

НЕ ГОЛОС. - 1 (вийшов Назар Сергій)

6. Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності
6. Слухали: Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності
Доповідала: Перегінець Світлана
Виступили: Угренюк Василь, Устинський Іван
Вирішили: рішення сільської ради № 3-6/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 17

НЕ ГОЛОС. – 1 (вийшов Назар Сергій)

7. Про заяви та звернення громадян
7. Слухали: про заяви та звернення громадян з різних питань
Доповідала: Перегінець Світлана
Виступили: Угренюк Василь, Устинський Іван
Вирішили: рішення сільської ради № 3-7/2016 додається

Сільський голова

Назар Михайло

Секретар сільської ради

Хлібкевич Людмила

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016р
№ 3-1/2016

3-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про розгляд депутатських звернень

Заслухавши звернення сільського депутата від округу №9- Жовтулі Ярослава, та
заяву сільського депутата від округу №15 –Грабко Марії, обговоривши депутатські
звернення , керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,
регламентом сільської ради, який затверджений рішенням сесії № 2-7/2015 від
24.12.2015року, сільська рада
вирішила:

1. Депутатські звернення та заяви від округів № 9 та № 15 – взяти до відома
2. Визначити , що відповіді по зверненнях надано усно та в повному обсязі.
3. Депутатам відповідних округів внести пропозиції до «Програми соціальноекономічного розвитку села в 2016 році» для вирішення питань, по яких були
звернення.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Назар Михайло

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016р
№ 3-2 /2016

3-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про встановлення місцевих податків і
зборів та ставки акцизного податку на
території с. Вовчинець Івано-Франківської
міської ради
Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Закону України
від 24.12.2015р № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпепечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016році» та пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59
Закону України від 21.05.1997р. № 290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного збору на
території с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Встановити, що на території с. Вовчинець Івано-Франківської міської
ради справляються наступні місцеві податки і збори:
- податок на майно;
- єдиний податок;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір;
- самоподаток
2. Встановити ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:
2.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів
господарської діяльності, передбачених для цієї групи, – 7 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року;
2.2. Для другої групи платників єдиного податку згідно з додатком 1.
2.3. Для третьої та четвертої груп єдиного податку застосовуються ставки
податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293 Податкового кодексу
України.
3. Для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

3.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки:
- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб
та юридичних осіб у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр
бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб,
у розмірі 0 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності, у розмірі
0,8 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
3.2. Надати пільгу зі сплати податку:
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку,
зменшується:
А) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв.метрів;
Б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120кв.метрів;
В) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у
разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) на 180кв.метрів.
4. Встановити ставки земельного податку:
4.1. за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі
1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
4.2. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 1
відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
5. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту
213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставки акцизного податку
встановити у розмірі 5 відсотків від вартості(з податком на додану вартість).
6. Виконавчому комітету сільської ради опублікувати дане рішення в газеті
«Західний кур’єр» або в інших друкованих засобах масової інформації.
7. Рішення 30-ї сесії сільської ради 6-го демократичного скликання від 23 січня
2015 року « Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного
податку на території с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради» вважати таким,
що втратило чинність.
8. Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування в друкованих засобах
масової інформації.
9.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету О. Місюк та бухгалтера
сільської ради .
Сільський голова

Назар Михайло

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016р
№ 3-3 / 2016

3-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до
«Положення про податок на майно»
Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу
України від 02.12.2010р. №2755-УІ, Закону України від 28.12.2014р. №71-VII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи», пункту 24 частини 1 ст.26, ст.59 Закону
України від 21.05.1997р. № 290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни в “Положення про податок на майно’’ та викласти його в новій
редакції, згідно з додатком.
2. Визнати рішення 32-ї сесії сільської ради 6-го демократичного скликання від
18 червня 2015 року «Про затвердження Положення про податок на майно»
таким, що втратило чинність.
3. Виконавчому комітету опублікувати дане рішення в друкованих засобах
масової інформації.
4. Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування в друкованих
засобах масової інформації.
5. Організацію виконання рішення покласти на Державну податкову інспекцію
у м.Івано-Франківську головного управління Державної фіскальної служби в
Івано-Франківській області та виконавчий комітет Вовчинецької сільської
ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування та бюджету.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016р
№ 3-4/2016

3-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про надання пільг зі сплати податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки та території с.Вовчинець
Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до
Податкового кодексу України від 02.12.2010р №2755-VI, Закону України від
28.12.2014р №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», пункту 24
частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р №290/97 «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки:
1.1.фізичних осіб, які мають статус ветеранів ОУН-УПА, учасників бойових дій
та учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у власності яких
перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, але не більше
одного такого об’єкта на одну особу вказаних категорій;
1.2. фізичних осіб (громадян-жителів села) у власності яких перебувають
об’єкти нежитлової нерухомості (господарські споруди, гаражі та інше)
1.3.релігійні організації с.Вовчинець, статути (положення) яких зареєстровані
у встановленому законодавством порядку, у власності яких перебувають
об’єкти нежитлової та/або житлової нерухомості, крім об’єктів нерухомості,
які використовуються у комерційних цілях;
1.4.приватні дошкільні та приватні загальноосвітні навчальні заклади, у
власності яких перебувають об’єкти нежитлової нерухомості.
1.5. вищі навчальні заклади приватної форми власності І-ІV рівня
акредитації, у власності яких перебувають об’єкти нежитлової нерухомості
(крім об’єктів нерухомості, які використовуються у комерційних цілях).
2. Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити дане рішення в газеті
«Західний кур’єр» або в інших друкованих засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету О.Місюк
та бухгалтера сільської ради.
Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016р
№ 3-5/2016

3-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про надання пільг зі сплати
земельного податку в 2016 році

З метою створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого
самоврядування територіальної громади села в галузі земельних відносин,
створення належних умов для розвитку підприємницької діяльності
суб`єктам господарювання, керуючись Земельним кодексом України, ст.
ст.12.4, 30, 282, 284 Податковим кодексом України, Законом України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи", ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Звільнити від сплати земельного податку в розмірі 100 відсотків:
1.1. Культурно- просвітницькі, правозахисні благодійні громадські організації, які
включені в реєстр неприбуткових установ та організацій.
1.2. Підприємства, засновниками яких є органи місцевого самоврядування , за
умови, що частка комунальної власності в них становить 100 відсотків.
1.3. Заклади, організації і установи культури, соціального захисту, що належать до
комунальної власності.
1.4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, які повністю утримуються за
рахунок державного або місцевого бюджетів.
1.5. Заклади охорони здоров'я, які повністю утримуються за рахунок державного
або місцевого бюджетів.
1.6.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної служби з
надзвичайних ситуацій, органи Служби безпеки України, військові формування,
утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

1.7.Установи, організації фізкультури та спорту комунальної або
державної власності, громадські організації фізкультурно-спортивної
спрямованості, які є неприбутковими та дитячо-юнацькі спортивні школи за
земельні ділянки, які перебувають у них в користуванні та на яких розміщені
спортивні споруди, що використовуються для навчально-тренувального процесу.
1.8.Платників плати за землю для обслуговування ботанічних садів,дендрологічних
парків, парків та скверів комунальної власності.
1.9. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,житлово-будівельні
кооперативи,обслуговуючі кооперативи відповідно до наявних
правовстановлюючих документів на землю.
2. Надати пільги по земельному податку вищим навчальним закладам
І-ІV рівня акредитації, незалежно від форми власності, розрахунково у розмірі 50%
від суми нарахованого земельного податку відповідно до правовстановлюючих
документів на землю.
3. Якщо платники податку, зазначені в п. 1 даного рішення, надають в
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за
такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами)
сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
4. Рекомендувати платникам податку, які користуються пільгами з
цього податку, вивільнені кошти спрямовувати на проведення капітального
та поточного ремонтів приміщень, впровадження заходів з енергозбереження
та зміцнення матеріально-технічної бази.
5. Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради оприлюднити дане рішення в
газеті "Західний кур’єр".
6. Організацію виконання рішення покласти на Державну податкову інспекцію у
м.Івано-Франківську головного управління Державної фіскальної служби в
Івано-Франківській області .
7.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету О.Місюк.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016р
№ 3-6/2016

3-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про заяви та звернення суб’єктів
підприємницької діяльності,
фізичних та юридичних осіб

Розглянувши та обговоривши звернення суб’єктів підприємницької
діяльності , фізичних та юридичних осіб з різних питань, керуючись Земельним
кодексом України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
2,1778 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків, що
розташована в с.Вовчинець на вул.Потічній, 1, Приватному акціонерному
товариству «Івано-Франківське племпідприємство».
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,1778 га (кадастровий
номер 2610190501:09:002:0359), що розташована в с.Вовчинець на вул.Потічній,1,
із земель сільськогосподарського призначення для дослідних і навчальних цілей в
землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків
Сільському голові Назару М.М. та голові правління ПрАТ « Івано-Франківське
племпідприємство» Шереметі М.В переукласти договір оренди на земельну
ділянку площею 2,1778га (кадастровий номер 2610190501:09:002:0359), терміном
на 3 роки.
Договір оренди на земельну ділянку площею 2,1778 га від 21.05.2015р.
вважати таким, що втратив чинність з моменту реєстрації нового договору
оренди землі.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі(на місцевості) площею 2,1603 га для ведення
виробничої діяльності, що розташована в с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій,
225, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУДСЕРВІС».

Земельну ділянку площею 2,1603 га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0011), що розташована в с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій, 225
,передати в оренду , терміном на 3 роки ТзОВ «ЕКОБУДСЕРВІС».
Сільському голові Назару М.М та директору ТзОВ «ЕКОБУДСЕРВІС»
Семаніву Є.М. укласти договір оренди на земельну ділянку
площею 2, 1603 га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0011).

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016р
№ 3-7/2016

3-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
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
в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл гр. Галущак Марії Василівні на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0888 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд, що розташована в с.Вовчинець на вул.Шевченка, 20.
2. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані в
урочищі «Гора»:
- орієнтовною площею 0,10 га , гр. Гайдей-Чепара Галині Михайлівні
- орієнтовною площею 0,20 га , гр. Царуку Андрію Богдановичу
- орієнтовною площею 0,10 га, гр. Худяку Любомиру Петровичу
- орієнтовною площею 0,22 га, гр. Шаран Марії Василівні
- орієнтовною площею 0,08 га, гр. Шага Богдану Миколайовичу
- орієнтовною площею 0,10 га, гр. Кирилюку Володимиру Михайловичу
- орієнтовною площею 0,10 га , гр. Андрійчик Руслані Михайлівні
- орієнтовною площею 0,10 га, гр.Феценець-Сарачіловій Марії Михайлівні
- орієнтовною площею 0,30 га, гр. Парипі Олесі Володимирівні
- орієнтовною площею 0,10 га, гр. Новицькій Ганні Василівні
- орієнтовною площею 0,20 га, гр.Хлібкевич Ярославу Васильовичу
- орієнтовними площами 0,13га та 0,15га, гр. Кулиній Тарасу Івановичу
- орієнтовною площею 0,10 га ,гр.Павулі Зоряні Ярославівні

- орієнтовною площею 0,10 га, гр. Мокляк Ярославу Михайловичу
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,0897 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, що розташована в с.Вовчинець на вул.Мельника, 50 , та
передати у власність Бойко Ярославі Михайлівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:11:001:0325.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,0900га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, що розташована в с.Вовчинець на вул.Героїв УПА, та
передати у власність Дмитруку Дмитру Васильовичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0474.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,0814 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, що розташована в с.Вовчинець на вул. С.Бандери, та
передати у власність Думінському Володимиру Михайловичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:002:0377.
4. Затвердити технічну документацію по об’єднанню меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) площею 0, 0782 га для індивідуального садівництва, що
розташована в с.Вовчинець в садівницькому товаристві «Каскад» , та передати у
власність гр. Головатчуку Петру Степановичу. Кадастровий номер земельної
ділянки 2610190501: 11: 001: 0322.
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,0463 га, цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального
садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, що розташована в с.Вовчинець на
вул.Садовій ,9, гр.Березовському Миколі Георгійовичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0285.
6. Дати дозвіл Юрчишин Марії Іванівні на виготовлення технічної
документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі(на місцевості),
площею 0,0895 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд,що розташована в с.Вовчинець на
вул.Мельника, 60.
7. Внести зміни в земельно-облікові книги сільської ради, а також у
погосподарські книги,в зв’язку із письмовою згодою заявників зняти із їх
обліку земельні ділянки та передати їх до земель запасу сільської ради:
- Мокляк Альбіни Іванівни земельну ділянку площею 0,20 га для ведення
особистого селянського господарства, що розташована в урочищі
«Гора».
- Кулиній Анни Прокопівни земельні ділянки площами 0,13 га та 0,15 га
для ведення особистого селянського господарства, що розташовані в
урочищі «Гора».

- Кирилюка Михайла Михайловича земельну ділянку площею 0,10 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
урочищі «Гора».
- Парипи Мирона Прокоповича ( помер) земельну ділянку площею
0,30 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в урочищі «Гора».
8. Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за заявниками
(згідно письмової згоди):
- Кулинієм Тарасом Івановичем земельні ділянки приблизною площею
0,13 га та 0,15 га для ведення особистого селянського господарства, що
знаходяться в урочищі «Гора».
- Мокляком Ярославом Михайловичем земельну ділянку приблизною
площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства, що
знаходиться в урочищі «Гора».
- Павулою Зоряною Ярославівною земельну ділянку приблизною
площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства, що
знаходиться в урочищі «Гора».
- Кирилюком Володимиром Михайловичем земельну ділянку
приблизною площею 0,10 га для ведення особистого селянського
господарства, що знаходиться в урочищі «Гора».
- Парипою Олесею Володимирівною земельну ділянку приблизною
площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства, що
знаходиться в урочищі «Гора».
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника
сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення 3-ої сесії
7-го демократичного скликання
29 січня 2016 року .
Фіксовані ставки єдиного податку другої групи платників єдиного податку
Код за
КВЕД
Види господарської діяльності*
(ДК 009:
2010)
10.71
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
виробництво
борошняних
кондитерських
виробів,тортів і тістечок нетривалого зберігання
14.11
Виробництво одягу зі шкіри
14.20
Виготовлення виробів із хутра
16.10
Лісопильне та стругальне виробництво
16.22
Виробництво щитового паркету
16.23
Виробництво інших дерев’яних будівельних
конструкцій і столярних виробів
23.70
Різання, оброблення та оздоблення декоративного
та будівельного каменю
45
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними
засобами та мотоциклами, їх ремонт ( крім
заборонених ПКУ)
46
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами ( крім заборонених ПКУ)
49.32
Надання послуг таксі
49.41
Вантажний автомобільний транспорт
49.42
Надання послуг перевезення речей (переїзду)
52.29
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
56.10
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного
харчування
56.30
Обслуговування напоями
63.99
Надання інших інформаційних послуг
66.21
Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.22
Діяльність страхових агентів і брокерів (крім
заборонених ПКУ)
66.29
Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та
пенсійного забезпечення
68
Операції з нерухомим майном ( крім заборонених
ПКУ)
69.10
Діяльність у сфері права
69.20
Діяльність у сфері бух обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування (крім
заборонених ПКУ)
70.21
Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю (крім
заборонених ПКУ)

Ставка
єдиного
податку**,
%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й
керування

20%

73.20

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення
громадської думки

20%

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

20%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

20%
20%

77.40

Лізинг інтелектуальної власності та подібних
продуктів, крім творів, захищених авторськими
правами (крім заборонених ПКУ)

20%

79.11

Діяльність туристичних агентств

79.12

Діяльність туристичних операторів

20%
20%

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов’язана з
цим діяльність

20%

82.30

Організування конгресів і торгових виставок

20%

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг

20%

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

20%

86.21

Загальна медична практика

20%

86.22

Спеціалізована медична практика

20%

86.23

Стоматологічна практика

20%

Всі інші види господарської діяльності, передбачені для другої
групи

15%

* види господарської діяльності, які передбачені Податковим кодексом України.
** у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

