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
5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання

від 16 червня 2016р.

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

- Михайло Назар
- 21 особа

Дмитро Галько

Запрошені на засідання:
Головний бухгалтер с/р
Діловод с/р
Землевпорядник с/р

- Олександра Шевчук
- Олександра Дуб’як
- Світлана Перегінець

Присутні на засіданні:
Член виконавчого комітету с/р
Член виконавчого комітету с/р

- Іван Федорів
- Антон Довгий

Перед початком роботи сесії депутатів було повідомлено про утворення
депутатської групи «Громадянська позиція», на підставі ЗУ «Про статус депутатів
місцевих рад».
Депутатам Вовчинецької сільської ради вручено депутатські посвідчення.

5 –ту сесію сільської ради відкрив та вів сільський голова Михайло Назар о
14год. 15хв. на підставі статей 42 і 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування».
Пропонується порядок денний:

Про уточнення бюджету сільської ради.
Про внесення змін до Положення про оренду землі в с.Вовчинець
Про внесення доповнень до Плану соціально- економічного розвитку села
Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік.
Про затвердження «Положення про дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг
у сфері розваг на території с.Вовчинець»
6. Про затвердження протоколу громадських слухань.
7. Про депутатські звернення
8. Про заяви та звернення СПД.
8.1. Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 7-го дем.склик. від 24.12.15р.
8.2. Про продаж земельних ділянок комунальної власності
8.3. Про заяви СПД ( вилучення земельної ділянки) в ПАТ «ІФ племпідприємство»
9. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
9.1. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії 5-го дем скликання від 18.06.2015р.
«Про передачу громадянам у власність та надання в користування земельних
ділянок»
9.2. Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 5-го дем.склик. від 15.10.2009р. «Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам»
10. Про заяви та звернення громадян
11. Про розгляд матеріалів комісії з пайової участі.
12.Різне
1.
2.
3.
4.
5.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА- 20

НЕ ГОЛОС- 2 (спізнилися: Ольга Дебенко,
Анатолій Майструк)

1. Про уточнення бюджету сільської ради.
Слухали: Про уточнення бюджету сільської ради
Доповідала: Олександра Шевчук
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 5-1/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

Рішення прийнято.

ЗА- 22 (одноголосно)
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ - немає
НЕ ГОЛОСУВАЛИ- немає

2. Про внесення змін до Положення про оренду землі в с.Вовчинець
Слухали: Про внесення змін до Положення про оренду землі в с.Вовчинець
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Анатолій Майструк, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 5-2/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА – 22 (одноголосно)
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ – немає
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – немає

Рішення прийнято.
3. Про внесення доповнень до Плану соціально- економічного розвитку села
Слухали: Про внесення доповнень до Плану соціально- економічного
розвитку села
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Ігор Білінський, Ярослав Жовтуля
Вирішили: рішення сільської ради № 5-3/ 2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 22(одноголосно)
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ- немає
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – немає

Рішення прийнято.
4. Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік.
Слухали: Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 5-4 / 2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 22(одноголосно)
ПРОТИ – немає
УТРИМАЛИСЬ –немає
НЕ ГОЛОСУВАЛИ –немає

Рішення прийнято.
5. Про затвердження «Положення про дрібнороздрібну торгівлю та надання
послуг у сфері розваг на території с.Вовчинець».
Слухали: Про затвердження «Положення про дрібнороздрібну торгівлю
та надання послуг у сфері розваг на території с.Вовчинець»
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Світлана Перегінець, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 5-5/2016 додається

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 21
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ –немає
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1 (Любомир Григорук вийшов)

Рішення прийнято.
6. Про затвердження протоколу громадських слухань
Слухали: Про затвердження протоколу громадських слухань
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Іван Устинський, Василь Угренюк, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 5-6/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 14
ПРОТИ- 5
УТРИМАЛИСЬ-2
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – немає

Рішення прийнято.
7. Про депутатські звернення
Слухали: Про депутатські звернення гр. Ярослава Жовтулі(округ №9),
гр. Ігора Білінського (округ № 17), Івана Устинського (округ №6)
Доповідав: Михайло Назар.
Виступили: Ярослав Жовтуля, Іван Устинський
Рішення по зверненнях не приймалося. Відповідь надана усно,
та передано копії затребуваних матеріалів особисто в руки.
8. Про заяви та звернення СПД.
Слухали: про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 5-7/2016 , № 5-7-1/2016, №5-7-2/2016,
№5- 7-3/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ :
ТзОВ «555-ІФ» , ТзОВ «АВН» - про укладення додаткових угод оренди землі.
ЗА- 19(одноголосно)
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-немає
ТзОВ «ЛММ Сервіс»- про передачу земельної ділянки в суборенду
ЗА- 18
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-1

ПП «Універсал» - про продовження договору оренди земельної ділянки
ЗА- 20
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ- немає
ПрАТ «Племпідприємство» - про виготовлення проекту відведення
земельної ділянки
ЗА-13
ПРОТИ-3
УТРИМАЛИСЬ-1
ТзОВ «Новаміськбуд» - про погодження технічної документації на право оренди
без підпису суміжників (Метро, Родон)
ЗА- 16
ПРОТИ-1
УТРИМАЛИСЬ-немає
ТзОВ «БК Мельник» , ФОП Лукань І.М. - про благоустрій Вовчинецьких озер.
Взяти до відома, повернутися до питання
після коректури генерального плану села.
ЗА- 14
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ- 3
Козарюк В.В. – про передачу зем.ділянки в оренду на 5 років під сінокосіння
ЗА- 19
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ- 1
8.1.

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 7-го дем.склик. від 24.12.2015р.

ГОЛОСУВАЛИ:
ПАТ «Родон»
ЗА- 13
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ- 6

8.2.

Про продаж земельних ділянок комунальної власності

ГОЛОСУВАЛИ:
ФОП Черниш В.В., ТзОВ «555-ІФ» - про викуп земельної ділянки
ЗА- 18
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-1
8.3.

Про вилучення земельної ділянки в ПАТ «Івано-Франківське
племпідприємство», про розробку ДПТ

ПрАТ «Племпідприємство»
ЗА- 19
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-немає
9. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
9.1.

9.2.

Про внесення змін до рішення 32-ї сесії 5-го дем.скликання від 18.06.2015р
«Про передачу громадянам у власність та надання в користування
земельних ділянок»
Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 5-го дем.склик. від 15.10.2009р
«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам».

Слухали: про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 5-8/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ:
Про затвердження проектів відведення
ЗА- 19
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-1
Про дозвіл на приватизацію зем. ділянок
ЗА- 20
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-немає

ФОП Мельник М.І. – про затвердження проектів зміни цільового призначення.
ЗА- 12
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ – 4
Про погодження технічної документації без підпису суміжників (2 звернення).
ЗА-20
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-немає
10. Про заяви та звернення громадян
Слухали: про заяви та звернення громадян
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 5-9/2016, № 5-9-1/ 2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ:
Гр.Мурашевський С.М. - про погодження проекту землеустрою земельної
ділянки без підпису суміжників.
ЗА- 2
ПРОТИ-5
УТРИМАЛИСЬ-12.

Рішення не прийнято.

21 звернення – про зняття з обліку зем.ділянок одних осіб та зарахування
на облік іншим особам.
ЗА- 20
ПРОТИ - немає
УТРИМАЛИСЬ-немає

Рішення прийнято

Про затвердження проектів відведення зем. ділянок.
ЗА- 19
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-1

Рішення прийнято

Про дозвіл на приватизацію зем.ділянок
ЗА- 20
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-немає

Рішення прийнято

Про внесення змін до рішення 26 сесії, 5-го дем.скликання та внесення змін до
рішення 32 сесії сільської ради 6-го дем.скликання.
ЗА- 20
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ –немає

Рішення прийнято

Про погодження технічної документації без підпису суміжників (2 звернення).
ЗА-20
ПРОТИ-немає
УТРИМАЛИСЬ-немає

Рішення прийнято

11. Про розгляд матеріалів комісії з пайової участі.
Слухали: про розгляд матеріалів комісії з пайової участі
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Іван Федорів, Василь Угренюк
Вирішили: заяву АПФ «Злак» - зняти питання з порядку денного сесії,
як не готове до розгляду. Комісії в 2-х тижневий термін
опрацювати питання.
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 15
ПРОТИ- немає
УТРИМАЛИСЬ- 2

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-1 /2016

про уточнення бюджету
сільської ради

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016 року
№ 5-2/2016

5-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання

Про внесення змін в додаток 4 до Положення про оренду
земельних ділянок комунальної власності в с.Вовчинець,
затвердженого рішенням 27 сесії сільської ради від 25.09.2014р.
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,
Податковим кодексом України, законами України «Про оренду землі», «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи», ст.ст.26,33,59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни в додаток 4 до Положення про оренду земельних ділянок
комунальної власності в с.Вовчинець, затвердженого рішенням 27 сесії
сільської ради від 25.09.2014р., виклавши його в наступній редакції
(додається).
2. Виконавчому комітету опублікувати дане рішення в засобах масової
інформації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради
Л.Хлібкевич та постійну депутатську комісію з питань земельних
відносин, архітектури та будівництва.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 4
до Положення про оренду
земельних ділянок комунальної
власності в с.Вовчинець
Ставки річної орендної плати :
Вид використання (функціональне призначення)
земельної ділянки в залежності від виду економічної
діяльності

Орендна плата
у % від розміру
НГО

Землі житлової та громадської забудови
Для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (для громадян),
будівництво
доступного
житла,
обслуговування
багатоквартирного житлового фонду.
Для гаражного будівництва
Для будівництва та обслуговування багаторівневих
паркінгів
На період будівництва іншої житлової та громадської
забудови :
у разі першого надання в оренду на строк
терміном до 3 років;
при поновленні терміну дії договору оренди
землі.
Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної
культури і спорту

4
7
4

4
7
4

Для комерційного використання (в межах всіх категорій земель за
цільовим призначенням)
Для розміщення та обслуговування об’єктів:
торгівлі нафтопродуктами, АЗС
торгівлі транспортними засобами
з ремонту транспортних засобів, авто мийок
Для обслуговування рекламних установ
Для розміщення та обслуговування: закладів торгівлі
(площею до 300 кв.м.), об’єктів побутового
обслуговування, адміністративних (офісних) приміщень.
Для розміщення та обслуговування закладів торгівлі
( площею більше 300 кв.м.)
Для обслуговування готелів, ресторанів, кафе та інших
закладів харчування
Для обслуговування об’єктів медичного призначення
(приватних клінік, стоматологічних кабінетів, приватних
медичних центрів тощо)
Для розміщення та обслуговування платних стоянок
автотранспорту
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Для розміщення та обслуговування складських, ангарних
приміщень.
Для обслуговування комерційних банків, фінансових,
кредитних нотаріальних, брокерських, маклерських,
букмекерських
установ,
банкоматів,
агентств
нерухомості,
пунктів
обміну
валюти,
пунктів
продажу лотерейних білетів.
Для обслуговування нічних клубів, інших закладів
розважального характеру (більярдні, кегельбани,
кінотеатрів тощо)

5

12

12

Землі промисловості
Для харчової та текстильної промисловості, обробки
деревини та виробництва виробів з деревини, меблів,
виробництва будівельних матеріалів, виробництва іншої
продукції

3

Землі транспорту та зв’язку
Для будівництва та обслуговування об’єктів транспорту
Для будівництва та обслуговування об’єктів поштового
та фіксованого зв’язку
Для будівництва та обслуговування об’єктів мобільного
зв’язку

3
3
12

Землі технічної інфраструктури
Для будівництва та обслуговування об’єктів з
виробництва,
транспортування
та
розподілення
електроенергії, газу та тепла
Для будівництва та обслуговування об’єктів збору,
очищення, транспортування і розподілення води та
каналізації
Для
забезпечення
діяльності
підприємств,
що
здійснюють асенізацію, прибирання вулиць та обробку,
зберігання і сортування відходів

5

5

4

Землі сільськогосподарського призначення
Для ведення підсобного сільського
господарства
недержавними
несільськогосподарськими
підприємствами, для розміщення інфраструктури
оптових ринків сільськогосподарської продукції,
Для ведення особистого селянського господарства,
садівництва, городництва, сінокосіння та випасання
худоби громадянами – фізичними особами

3

3

Інші землі
Інші землі, які не увійшли до цього списку
Землі змішаного використання земельної ділянки
Секретар сільської ради

7
Розрахунково

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-3 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про внесення доповнень
до Плану соціально - економічного
розвитку села

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
реалізацію Програми соціально-економічного розвитку села на 2016 рік,
враховуючи численні усні звернення та побажання депутатів сільської ради
та жителів села, зважаючи на необхідність організації безпеки руху на
території с.Вовчинець, сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Інформацію сільського голови М.Назара, про внесення доповнень до
Програми соціально-економічного розвитку села на 2016 рік, прийняти
до відома.
2. Доповнити розділ ІІ Програми соціально-економічного розвитку села
на 2016 рік « Проектні роботи» п.8 ,а саме: - виготовлення Проекту
організації руху на території села Вовчинець, кошти місцевого
бюджету, ІІІ-ІV квартал 2016 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних
комісій сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-4 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про встановлення ставок
земельного податку на 2017 рік
З метою встановлення ставок земельного податку на території
с.Вовчинець, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010р
№2755-VІ, Закону України від 28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», керуючись ст.ст.26,59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1. На території села Вовчинець встановити з 01.01.2017р. наступні ставки
земельного податку:
1.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у
власності та користуванні юридичних та фізичних осіб,
встановлюється у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової
оцінки, крім випадків, визначених у пунктах 1.2, 1.3, 1.4;
1.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та
комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 2 відсотки
від їх нормативної грошової оцінки;
1.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, які зайняті
житловим фондом (присадибні земельні ділянки), встановлюється у
розмірі 0,06 відсотка від нормативної грошової оцінки;
1.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, які зайняті
житловим фондом (багатоквартирні житлові будинки),
встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової
оцінки;

Ставка земельного податку за земельні ділянки, які зайняті
сільськогосподарськими угіддями, встановлюється у розмірі
0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки.
Виконавчому комітету опублікувати дане рішення в засобах масової
інформації.
Рішення вступає в дію з 01.01.2017р.
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.
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування та бюджету О.Місюк.

1.5.

2.
3.
4.

5.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-5 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про затвердження «Положення про
дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг
у сфері розваг на території с.Вовчинець».

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року
«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування населення», наказу МЗЕЗторгу України від
08.07.96р. № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної
торговельної мережі», з метою впорядкування дрібнороздрібної торгівлі в
селі, дотримання її правил , сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Положення про дрібнороздрібну торгівлю та надання
послуг у сфері розваг на території с.Вовчинець» згідно з додатком 1
даного рішення.
2. Керуватися даним Положенням при укладанні договорів на
організацію дрібнороздрібної торгівлі на території с.Вовчинець.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради, Людмилу Хлібкевич.
Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 5-5/2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
« 16» червня 2016р.

ПОЛОЖЕННЯ
про дрібнороздрібну торгівлю
та надання послуг у сфері розваг на території с.Вовчинець
1. Загальні положення
1.1.Положення про дрібно-роздрібну торгівлю та надання послуг у сфері
розваг на території с.Вовчинець (далі – Положення) розроблено відповідно
до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість
харчових продуктів», «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів
України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення»,
наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від
08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібно роздрібної
торговельної мережі», інших нормативно-правових актів, які регулюють
торговельну діяльність, Правилами дорожнього руху, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306,
«Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць,
залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198.
1.2.Положення встановлює вимоги до організації дрібнороздрібної торгівлі
та надання послуг у сфері розваг з врахуванням архітектурних, санітарногігієнічних, пожежних, торговельних норм, функціонально-планувальних,
історико-культурних чинників та правил благоустрою с.Вовчинець.
1.3.Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності, які здійснюють підприємницьку діяльність у
сфері дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території
села.
1.4.Для цілей цього Положення наведені терміни вживаються в наступному
значенні:
1.4.1.Дрібнороздрібна торгівля–це роздрібна торгівля через торговельну
мережу із формою позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення
не мають торговельного залу для споживачів.
1.4.2.Об’єкти дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг:
-пункти некапітальної забудови – кіоски, ларі, ларки, палатки,
павільйони для сезонного продажу товарів,візки, роль-бари, торговельні
автомати;

-засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки,
автоцистерни, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні
лотки-прилавки), розноски, лотки, столики , тощо;
-розважальний
атракціон,
спортивно-розважальний
автомат,
іграшкові машинки, дитячі мотоцикли, електро-веломобілів, тощо;
тварини.
1.4.3.Послуги у сфері розваг–це послуги, які надаються суб’єктами
господарювання за межами закритих приміщень (просто неба), а саме:
-послуги з прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електровеломобілів тощо;
-послуги, що надаються на розважальних атракціонах, батутах,
надувних дитячих майданчиках, за допомогою спортивнорозважальних автоматів тощо;
-послуги, які надаються при використанні тварин тощо.
1.4.4.Схема розташування/руху–планово-картографічні матеріали, які
виготовлені проектною ліцензованою організацією та погоджені у сфері
розваг . Схема руху розробляється при наданні послуг у сфері розваг та з
використанням засобів пересувної мережі за погодженням департаменту
містобудування і архітектури.
1.4.5.Визначена територія –це територія села, в межах якої здійснюється
дрібнороздрібна торгівля та надання послуг у сфері розваг.
1.4.6. Комісія з організації сезонної торгівлі – це постійно діюча комісія при
виконавчому комітеті сільської ради , яка створюється відповідно до
розпорядження сільського голови. Контролює дрібнороздрібну торгівлю
рейдова група в межах своєї компетенції.
1.4.7. Рейдова група – це постійно діюча група при виконавчому комітеті
сільської ради, яка проводить суцільне обстеження всіх об’єктів дрібно
роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг щодо законності їх
розміщення та функціонування відповідно до вимог чинного законодавства.
1.4.8.Уповноважені сільською радою органи – це установи, підприємства,
організації, яким відповідно до рішення сесії сільської ради надано
повноваження щодо дотримання законності здійснення дрібно роздрібної
торгівлі відповідно до вимог чинного законодавства.
1.4.9.Інші терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у
значенні, передбаченому чинним законодавством.
2.Вимоги до організації дрібнороздрібної торгівлі на визначеній території.

2.1.Об’єкти дрібнороздрібної торгівлі розміщуються за результатами
аукціонів відповідно до схеми розташування дрібнороздрібної торгівлі на
визначеній території розробленої Департаментом містобудування і
архітектури та затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради.
2.2.На визначеній території надання послуг у сфері розваг та дрібнороздрібна
торгівля здійснюється сувенірами, морозивом, шоколадними виробами,
хлібним квасом, фаст-фудом та кавовими напоями.
2.3.Схема розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі на визначеній
території може бути скорегованою з наступним затвердженням виконавчим
комітетом сільської ради не частіше як 1 раз в рік .
3. Вимоги до розміщення та функціонування об’єктів дрібнороздрібної
торгівлі пунктів некапітальної забудови та надання послуг у сфері розваг
3.1.Об’єкти дрібнороздрібної торгівлі пунктів некапітальної забудови та
надання послуг у сфері розваг розміщуються згідно заяви відповідно до
схеми розташування/руху.
3.2.При здійсненні дрібнороздрібної торгівлі пунктів некапітальної забудови
та надання послуг у сфері розваг на території забороняється здійснювати
торгівлю:
-продовольчими товарами, якщо при їх продажу відсутні умови для
дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання
температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;
-нефасованими і не упакованими продовольчими товарами з
розносок, лотків, столиків, корзин, візків;
-алкогольними напоями та тютюнових виробів;
-дорогоцінними металами, коштовним камінням та виробів з них;
-товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного
вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з
порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких
минув;
-вогненебезпечними товарами побутової хімії, піротехнічними
іграшками;
-на тротуарах, пішохідних доріжках, алеях, якщо не забезпечено
проходу для пішоходів шириною 1.5м і більше;
-на газонах;
-на зупинках громадського транспорту ближче, ніж 20м в межах
видимості в обидва боки тротуару від установленого дорожнього
знаку, що позначає зупинку;
-навпроти пішохідних переходів;
-поруч пам’ятників.
3.3.Рекомендовані площі для розміщення та обслуговування торговельного
обладнання:
лоток для торгівлі сонцезахисними окулярами, головними уборами – до
3,0 м.кв.;
лоток для торгівлі сувенірами – до 2.5 м.кв;
лоток для торгівлі морозивом – до 2.0 м.кв;
лоток для торгівлі шоколадними виробами – до 2.0 м.кв;
роль-бар для торгівлі хлібним квасом – до 1.5 м.кв;

електро-веломобілі–до 3.5м.кв для тимчасового стоянки та до 30.0 м.кв
для надання послуги (відповідно до схеми руху);
Площі надувних дитячих майданчиків, басейнів, батутів і т.д.
визначаються виходячи з технічного паспорту обладнання та додатково 1м
по периметру обладнання.
3.4.Об’єкти дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг
повинні мати погоджений естетичний вигляд, відповідати вимогам
нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці,
техніки безпеки тощо.
3.5.Забороняється зміна спеціалізації об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та
надання послуг у сфері розваг без погодження із виконавчим комітетом
сільської ради.
4. Вимоги до розміщення дрібнороздрібної торговельної мережі шляхом
використання засобів пересувної мережі .
4.1.Об’єкти дрібнороздрібної торгівлі з використанням засобів пересувної
мережі розміщуються згідно заяви відповідно до схеми розташування/руху.
4.2.При здійсненні дрібно роздрібної торгівлі з використанням засобів
пересувної мережі забороняється:
- використання газобалонного обладнання для живлення кавомашини або
іншого додаткового обладнання;
- торгівля продовольчими товарами, якщо при їх продажу відсутні умови для
дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання
температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;
- торгівля нефасованими і не упакованими продовольчими товарами;
-торгівля товарами, що не мають відповідного маркування, належного
товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з
порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув;
-продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового
використання за відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації,
а також повторне використання цього посуду.
4.3. Дрібнороздрібна торгівля з використанням засобів пересувної мережі
здійснюється за наявності :
- документів про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні
накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із
зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);
- документів, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам
нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів,
викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та
завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари);
- копії гігієнічних висновків на посуд;
- ярликів (цінників) або покажчиків цін;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з відмітками про
переобладнання транспортного засобу, виданого у встановленому порядку
міським відділом ДАІ УМВС України в області;
- санітарного паспорту на автомобіль, виданого міськрайонним управлінням
держсанепідемслужби;
- особистої медичної книжки працівника.
4.5. Розміщення засобів пересувної мережі здійснюється суб'єктом
господарювання відповідно до вимог законодавства про санітарне та
епідемічне благополуччя населення, пожежну охорону, правил дорожнього
руху, правил благоустрою с.Вовчинець.
4.6. На засобах пересувної мережі повинен бути розміщений чіткий напис,
що вказує найменування, адресу суб’єкта господарювання, номер точки
пересувної торговельної мережі та номер телефону суб'єкта господарювання.
4.7. Засоби пересувної мережі повинні бути забезпечені інвентарем та
обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко
псуються - холодильним устаткуванням відповідно до санітарних норм та
правил.
4.8. Торгівля із засобів пересувної мережі напоями на розлив, продовольчими
товарами та продукцією громадського харчування без упаковки, не
допускається без підключення до водопровідної та каналізаційної мережі,
повинні мати місця для миття рук, обладнання, інвентаря (або посуд
одноразового використання), комплект миючих і дезинфікуючих засобів,
бачки з кришками для збирання відходів.
4.9. Для приготування продукції повинна використовуватися питна вода, яка
відповідає ДСанПіН 2.2.4-417-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною». Відповідно до вимог СанПіН 578191 у засобах пересувної мережі по закінченні робочого дня перевізне та
переносне обладнання повинно бути піддане санітарній обробці,
автотранспорт повинен бути чистим, справним, кузов машини повинен мати
гігієнічне покриття, мийка й санітарна обробка автотранспорту,
призначеного для перевезення харчових продуктів, повинна здійснюватись в
автогосподарствах, дезінфекція транспорту проводиться в міру необхідності,
але не менш як 1 раз у 10 днів тощо.
4.10.Місця для розміщення засобів пересувної мережі визначаються
відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р.
№ 198 (за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше
ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць).
5. Порядок отримання погодження для розміщення об’єктів
дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

5.1.Для отримання погодження на розміщення об’єктів дрібнороздрібної
торгівлі та надання послуг у сфері розваг суб’єкт господарювання подає у
Виконком сільської ради наступні документи:
5.1.1.Для здійснення дрібно роздрібної торгівлі в пунктах некапітальної
забудови та надання послуг у сфері розваг :
- заява згідно з додатком 1 до Положення;
- розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців (оригінал), до моменту забезпечення доступу
державних адміністраторів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців;
- копія схеми розташування/руху місця в масштабі М 1:500,
погоджена/перепогоджена в департаменті містобудування та архітектури
виконавчого комітету міської ради;
фотофіксація
майбутнього
місця
здійснення
дрібнороздрібної
торгівлі/надання послуг у сфері розваг;
- копію ветеринарного паспорту на тварину (при наданні послуг з
використанням тварин);
- копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки територіального
управління Держнаглядохоронпраці України (у разі, коли атракціон та інше
обладнання відноситься до переліку робіт підвищеної небезпеки).
5.1.2.Для здійснення дрібнороздрібної торгівлі з використання засобів
пересувної мережі:
- заява згідно з додатком 1 до Положення;
- розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців (оригінал), до моменту забезпечення доступу
державних адміністраторів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців ;
копія
схеми
розташування/руху
пересувних
засобів,
погоджена/перепогоджена в департаменті містобудування та архітектури
виконавчого комітету міської ради;
- копія санітарного паспорту на автомобіль виданий міськрайонним
управлінням держсанепідемслужби,
- копія дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки та
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки виданий управлінням Держгірмпромнагляду в Івано-Франківській
області;
- фотофіксація майбутнього місця розташування засобів пересувної
торговельної мережі .
5.2.Після реєстрації документів у секретаря пакет документів передається а
розгляд Виконавчого комітету сільської ради.
5.3. Виконавчий комітет протягом 30-ти календарних днів забезпечує:
- внесення матеріалів на найближче засідання з організації сезонної
торгівлі, розглядає подану документацію і готує рішення.
- підготовку відповідного проекту рішення виконавчого комітету сілсьької
ради про розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання
послуг у сфері розваг;
- підготовку витягу з рішення виконавчого комітету сільської ради або
обґрунтованої відмови;

5.4. Секретар сільської ради не пізніше 5-ти робочих днів повідомляє
суб’єкта господарювання (заявника) шляхом телефонного повідомлення про
надання погодження на розміщення об’єкта дрібнороздрібної торгівлі та
видає його після проведення сплати платежу до місцевого бюджету.
5.5. Оплата за розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі на території
села здійснюється єдиним платежем з розрахунку 15 грн за один день
торгівлі за період визначений рішенням виконавчого комітету сільської
ради.
5.6.Період здійснення дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг визначається рішенням виконавчого комітету сільської ради про
розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг .
5.7.У випадку несплати суб’єктами господарювання коштів до міського
бюджету за розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі на території села
протягом 10 робочих днів з дня повідомлення про надання погодження ,
виконавчий комітет готує рішення про скасування погодження.
6. Особливості тимчасової /святкової дрібнороздрібної торгівлі
6.1.Тимчасова /святкова дрібнороздрібна торгівля здійснюється суб’єктами
господарювання з нагоди свят або інших культурно-масових заходів.
6.2.Проведення
тимчасової
/святкової
дрібнороздрібної
торгівлі
забезпечується відповідно до розпорядження сільського голови на строк,
зазначений в розпорядженні. Плата за один день тимчасової святкової
виносної торгівлі становить 100 грн.
6.3.На окремо визначених місцях, за рекомендацією комісії з організації
сезонної торгівлі, відповідно до розпорядження сілського голови,
тимчасова/святкова торгівля здійснюється на безоплатній основі.
6.4.Для здійснення тимчасової /святкової дрібнороздрібної торгівлі суб’єкт
господарювання подає у Виконавчий комітет сільської ради наступні
документи:
- заяву згідно з додатком 2 до Положення;
- розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців (оригінал), до моменту забезпечення доступу
державних адміністраторів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців ;
- загальну схему розташування із зазначенням торгового місця;
6.4. Після реєстрації документів у секретаря с/р пакет документів передається
на розгляд засідання виконавчого комітету сільської ради.
6.5. Виконавчий комітет протягом 5-ти календарних днів забезпечує:
- внесення матеріалів на найближче засідання виконкому;
- підготовку розпорядження сільського голови про погодження розміщення
тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі;
6.6. Секретар с/р не пізніше 5-ти робочих днів повідомляє
суб’єкта
господарювання (заявника) шляхом телефонного повідомлення про надання
погодження на розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі
та видає його після проведення сплати платежу до місцевого бюджету.

7.Скасування погодження на розміщення дрібнороздрібної торгівлі.
7.1. Виявлення рейдовою групою, уповноваженими
Вовчинецькою
сільською радою, більше двох порушень вимог чинного законодавства, цього
Положення, інших нормативно-правових актів, зафіксованих складанням
протоколів про адміністративні правопорушення, є підставою для скасування
погодження виданого виконавчим комітетом сільської ради.
7.2. За результатами розгляду комісією з організації сезонної торгівлі фактів
допущених порушень , виконавчий комітет готує проект рішення про
скасування погодження на розміщення дрібнороздрібної торгівлі.
7.3. Сплачені до сільського бюджету кошти за розміщення об’єктів дрібно
роздрібної торгівлі суб’єктам господарювання не повертаються.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 1
до положення про дрібнороздрібну
торгівлю та надання послуг у сфері
розваг на території с.Вовчинець
Сільському голові
_________________________
ЗАЯВА
про розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг
Прошу дозволити розміщення об’єкту
дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг
(потрібне підкреслити)

Заявник____________________________________________________________________
(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, місце проживання, номер телефону,
для юридичних осіб - ПІП керівника)

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ___________________________
Для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків
__________________________
Місце здійснення діяльності (адреса) __________________________________________
Тип об’єкта (лоток, ятка, палатка тощо)_________________________________________
Загальна площа _____ м.кв
Продукція, що реалізується/послуги, що надаються _____________________________
___________________________________________________________________________
Документи, що додаються до заяви:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Цією заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування об’єкту
вимогам чинного законодавства та зобов’язуюсь виконувати вимоги до розміщення та
функціонування об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.
Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений.
«____» ____________ 20 __ р.
Документи здав:

Документи прийняв:

_________________________

__________________________

(підпис, посада, П.І.Б.)

МП

(підпис, посада)

МП

Додаток 2
до положення про дрібнороздрібну
торгівлю та надання послуг у сфері
розваг на території с.Вовчинець
Сільському голові
______________________
ЗАЯВА
про розміщення об’єкта тимчасової /святкової
дрібнороздрібної торгівлі
Прошу дозволити розміщення об’єкта тимчасової/святкової дрібнороздрібної
торгівлі на час проведення_____________________________________
___________________________________________________________________________
(зазначити захід)

строком на _________ днів.
Заявник____________________________________________________________________
(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, місце проживання, номер телефону,
для юридичних осіб - ПІП керівника)

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ___________________________
Для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків
__________________________
Місце здійснення діяльності (адреса) __________________________________________
Тип об’єкта (лоток, ятка, палатка тощо)_________________________________________
Продукція, що реалізується/послуги, що надаються _____________________________
___________________________________________________________________________
Документи, що додаються до заяви:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Цією заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування об’єкту
вимогам чинного законодавства та зобов’язуюсь виконувати вимоги до розміщення та
функціонування об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.
Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений.
«____» ____________ 20 __ р.
Документи здав:

Документи прийняв:

_________________________

__________________________

(підпис, посада, П.І.Б.)

МП

(підпис, посада)

МП

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-6 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

про затвердження протоколу
громадських слухань та ДПТ
в межах вулиць Чумака-Шевченка
Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
у відповідності до вимог чинного законодавства, заслухавши Протокол
громадських слухань з обговорення детального плану території в межах
вулиць Шевченка-Чумака(квартал Краківський) в с.Вовчинець , сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Протокол громадських слухань з обговорення детального
плану території в межах вулиць Чумака-Шевченка(квартал
Краківський) в с.Вовчинець в цілому (копія додається).
2. Затвердити детальний план території (уточнення положень діючого
Генерального плану с.Вовчинець) в межах вулиць Чумака-Шевченка 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
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська Рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел.8(03422)61631,тел.факс8(0342)786511

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-7 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

про заяви та звернення
суб’єктів підприємницької діяльності,
фізичних та юридичних осіб
Розглянувши та обговоривши заяви та звернення СПД, керуючись
Земельним кодексом України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки Товариству з
обмеженою відповідальністю «Класик-Авто», площею 0,2636га, що
розташована в с.Вовчинець на вул..Вовчинецькій, 225, для
влаштування заїзду та стоянки власного автотранспорту, від ТзОВ
«ЛММ Сервіс», за згодою ( додаткова угода до договору оренди
землі від 30.07.2010р), серія та номер: б/н, 11.11.2015р, укладена
між Вовчинецькою сільською радою та ТзОВ «ЛММ Сервіс»,
зареєстрована 18.11.2015р., №12165799, до закінчення дії додаткової
угоди.
2. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,0581 га для
розміщення стоянки службового транспорту, яка розташована в
с.Вовчинець на вул..Вовчинецькій, 225-б, Торгово-промисловому
підприємству «УНІВЕРСАЛ» (договір оренди № 261010004000158 від
06.07.2011р.) терміном на 5(п’ять ) років.
3. В зв’язку зі змінами нормативно-грошової оцінки землі,укласти
додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки площею 0,3606
га для обслуговування викуплених нежитлових приміщень,яка
розташована в с.Вовчинець на вул. Вовчинець, 225 к-4 , з Товариством
з обмеженою відповідальністю «555-ІФ» (Договір оренди

4.

5.

6.

7.

8.

9.

зареєстрований в Реєстраційній службі Івано-Франківського міського
управління юстиції 21.08.2013р. № 2198004).
В зв’язку зі змінами нормативно-грошової оцінки землі, укласти
додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки площею
0,3250 га для обслуговування станції технічного обслуговування з
автостоянкою та для будівництва торгово-офісного центру з
приміщеннями громадського призначення,яка розташована в
с.Вовчинець на вул..Вовчинецькій, 229 , з Товариством з обмеженою
відповідальністю «АВН» (договір оренди зареєстрований в
Реєстраційній службі Івано-Франківського міського управління
юстиції 23.04.2015р. № 9476062).
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0, 2331га для сінокосіння та випасання худоби, що
розташована в с.Вовчинець в районі вул..Приозерної, та передати в
оренду Козарюку Василю Васильовичу, терміном на 5(п’ять) років.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501:11:001:0328
Дати дозвіл Приватному акціонерному товариству « ІваноФранківське племпідприємство» на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,06 га ,яка
розташована в с.Вовчинець на вул..Потічній, 1.
Погодити технічну документацію по встановленню меж земельної
ділянки, по вул..Вовчинецькій, 225 без підпису суміжних
землекористувачів (Метро, Родон)- ТзОВ « Новаміськбуд».
Інформацію ТзОВ «БК Мельник» та ФОП Лукань І.М.- про
благоустрій Вовчинецьких озер прийняти до відома. Повернутися до
вирішення питання після коректури генерального плану.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника
сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-7 -1 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії
7-го демократичного скликання від 24.12.2015р.
«Про заяви та звернення суб’єктів
підприємницької діяльності»
Розглянувши та обговоривши звернення ПАТ «Родон» про внесення
змін до рішення сесії ,керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні»,Земельним кодексом України, сільська рада
в и рі ш и л а :
1. Внести зміни до п.4 рішення 2-ї сесії 7-го демократичного скликання
від 24.12.2015 р. «Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької
діяльності» про надання дозволу ПАТ «Родон» на виготовлення
технічної документації із землеустрою … та викласти в наступній
редакції:
« Дати дозвіл ПАТ « Родон» на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
( на місцевості), що розташована в с.Вовчинець на вул.. Вовчинецькій,
225 , орієнтовною площею 10 га,яка перебуває в постійному
користуванні ПАТ «Родон».

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-7 -2 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
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..26,33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів
України від 2.04.2009р. №381 «Про затвердження Порядку здійснення
розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки
державної та комунальної власності» сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Дати дозвіл на викуп земельних ділянок комунальної власності
наступним суб’єктам підприємницької діяльності:
- Товариству з обмеженою відповідальністю «555-ІФ» , земельної
ділянки площею 0,3606 га для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, для обслуговування викуплених нежитлових приміщень, на
вул..Вовчинецькій, 225 к-4 ;
- Приватному підприємцю Чернишу Володимиру Васильовичу,
земельної ділянки площею 0,0599 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування торгового
комплексу на вул..С.Бандери, 1А.
2. Замовити експертну грошову оцінку земельних ділянок комунальної
власності, згідно Додатку 1(додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії із земельних питань В.П.Угренюка.
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-7-3 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про заяви та звернення
суб’єктів підприємницької діяльності,
фізичних та юридичних осіб
Розглянувши та обговоривши заяву Приватного акціонерного
товариства «Івано-Франківське племпідприємство», керуючись Земельним
кодексом України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада
в и рі ш и л а:
1. Вилучити ( за письмовою згодою вх..Ш/ 193 від 09.06.2016р - копія
додається) в ПАТ «Івано-Франківське племпідприємство» земельну
ділянку площею 10,0 га, яка розташована в урочищі «Гора», що
знаходилася в постійному користуванні товариства та зарахувати її в
землі запасу сільської ради.
2. Виконавчому комітетові Вовчинецької сільської ради дати дозвіл на
розробку проекту відведення земельної ділянки, та доручити розробку
проекту Детального Планування території даної земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин,архітектури та
будівництва, Василя Петровича Угренюка.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-8-2 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до рішення 26-ї сесії
5-го демократичного скликання від 15.10.2009р.
«Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам»
Розглянувши та обговоривши звернення громадян про передачу у
власність земельних ділянок, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», Земельним кодексом України,сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення 26-ї сесії 5-го демократичного скликання від
15.10.2009р «Про передачу у власність громадянам земельних ділянок»
гр..Храбатину Ярославу Івановичу та викласти у наступній редакції :
« Дати дозвіл гр.Храбатину Ярославу Івановичу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки,орієнтовною площею
0,0618 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд,яка розташована в с.Вовчинець, на
вул..Вовчинецькій, 60.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-8-1 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до рішення 32-ї сесії
5-го демократичного скликання від 18.06.2015р.
«Про передачу громадянам у власність
та надання в користування земельних ділянок»
Розглянувши та обговоривши звернення громадян про передачу у
власність земельних ділянок, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», Земельним кодексом України,сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення 32-ї сесії 6-го демократичного скликання від
18.06.2015 р. «Про передачу громадянам у власність та надання в
користування земельних ділянок» гр..Кінюк Марії Михайлівні та
викласти в наступній редакції:
Дати дозвіл гр.Кінюк Марії Михайлівні на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0, 0460 га для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
с.Вовчинець, на вул..С.Височана.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-9 /2016

5-ї сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про заяви та
звернення громадян

Заслухавши та обговоривши заяви та звернення громадян з різних
питань, керуючись ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні» , у
відповідності до вимог чинного законодавства, сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Заяву гр..Базилевича Івана Богдановича про зарахування на облік
зем.ділянки в урочищі «Гора» та надання дозволу на приватизацію –
зняти з розгляду, в зв’язку зі смертю заявника.
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 з Додатком 1.
3. Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками (згідно письмової згоди), внести зміни в земельно-облікові
книги, погосподарський облік сільської ради, згідно з Додатком 2.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника
сільської ради,Світлану Перегінець.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 5-9 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання

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. Павула Василь Петрович( зареєстрований м.ІваноФранківськ,вул..Симоненка, 34/84), зем. ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтованою площею 0,10 га, для ведення особистого селянського
господарства.
2. Якубів Василь Федорович(зареєстрований в с.Вовчинець,
вул..Лугова, 22) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства.
3. Бабій Володимир Миколайович(зареєстрований в с.Вовчинець,
вул..Лугова, 22) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,07 га для ведення особистого селянського господарства.
4. Якубів Богдан Васильович(зареєстрований в м.ІваноФранківськ,вул..Вовчинецька, 202/ 303 ) земельну ділянку в
урочищі «Гора», орієнтовною площею 0,10 га для ведення
особистого селянського господарства.
5. Купчак Зеновій Корнилович(зареєстрований в с.Вовчинець,
вул..Новоселицька, 3) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,20 га для ведення особистого селянського
господарства.
6. Василів Єфросинія Василівна (зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Шевченка, 65) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого селянського
господарства.
7. Галько Микола Васильович(зареєстрований в с.Вовчинець,
вул..Затишна, 3) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства.
8. Струтинський Василь Миколайович земельну ділянку в урочищі
«Гора», орієнтовною площею 0,35 га для ведення особистого
селянського господарства.
9. Маман Світлана Богданівна (зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул..Стуса, 45/95 ) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства.
10.Михайленко Анна Михайлівна , земельну ділянку в урочищі
«Гора», орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого
селянського господарства.
11.Шага Богдан Миколайович (зареєстрований в с.Вовчинець,
вул..Бугая, 33) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,08 га для ведення особистого селянського господарства.

12.Єгорова Леся Дмитрівна(зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул..Вовчинецька, 192Б/ 26 ) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого селянського
господарства.
13.Пагулич Галина Миронівна (зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Лісова, 4) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства.
14.Місюк Ярослав Миколайович(помер ) земельну ділянку в урочищі
«Гора», орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого
селянського господарства.
15.Бойко Марія Михайлівна(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Шевченка, 111) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського
господарства.
16.Кінюк Марія Михайлівна(зареєстрована в с.Вовчинець,
провул..Перкопський, 2) земельну ділянку в с.Вовчинець, по
провулку Перекопський, 2 орієнтовною площею 0,09 га для ведення
особистого селянського господарства.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 5-9 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання

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 зі
списком:

1. Стадніку Анатолію Васильовичу (зареєстрований в с.Вовчинець,
вул..Бугая, 65) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,08га, для ведення особистого селянського господарства.
2. Веляник Світлані Василівні (зареєстрована в с.Вовчинець,на
вул.Лугова, 19) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,08га, для ведення особистого селянського господарства.
3. Галько Світлані Михайлівні (зареєстрована в с.Вовчинець, на
вул..Новоселицька, 4) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,10га, для ведення особистого селянського господарства.
4. Мокляк Теклі Олександрівні (зареєстрована в с.Вовчинець, на вул..
Живописна, 13) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,08га, для ведення особистого селянського господарства.
5. Витвицькій Валерії Дмитрівні (зареєстрована в с.Вовчинець, на
вул..Новоселицька, 11) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,19 га, для ведення особистого селянського
господарства.
6. Бабаку Тарасу Анатолійовичу (зареєстрований в м.Івано-Франківськ,
вул.. Вовчинецька, 192/61) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,19 га, для ведення особистого селянського
господарства.
7. Храбатину Миколі Михайловичу (зареєстрований в с.Вовчинець, на
провул.Перекопський, 2) земельну ділянку в
с.Вовчинець,провул.Перекопський, орієнтовною площею 0,09га, для
ведення особистого селянського господарства.
8. Бойко Лесі Миколаївні (зареєстрована в с.Вовчинець, вул.Шевченка,
111) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною площею 0,25га,
для ведення особистого селянського господарства.
9. Войцеховській Наталії Ярославівні(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Бугая, 48) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,10га, для ведення особистого селянського господарства.
10.Кушнірчук Вікторії Василівні (зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул..Симоненка, 20/50 ) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,20га, для ведення особистого селянського
господарства.

11. Пушко Любові Дмитрівні (зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул..Г.Хоткевича, 3/3) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,10га, для ведення особистого селянського
господарства.
12. Момот Богдані Богданівні (зареєстрована в с.Вовчинець,
провул..Ключний, 5/132 ) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,08га, для ведення особистого селянського
господарства.
13. Витвицькій Любові Іванівні земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,10га, для ведення особистого селянського
господарства.
14.Маман Віталію Григоровичу (зареєстрований в м.Івано-Франківськ,
вул..Заклинських, 8/38) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,10га, для ведення особистого селянського
господарства.
15.Струтинському Василю Миколайовичу земельну ділянку в урочищі
«Гора», орієнтовною площею 0,35га, для ведення особистого
селянського господарства.
16.Галько Оксані Миколаївні (зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул.. Вовчинецька, 194А/ 20 ) земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,15га, для ведення особистого селянського
господарства.
17.Василів Олені Василівні (зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул.. Івасюка, 38/32) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,10га, для ведення особистого селянського господарства.
18.Місюк Тетяні Вікторівні (зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Новоселицька, 3) земельну ділянку в урочищі «Гора», орієнтовною
площею 0,20 га, для ведення особистого селянського господарства.
19. Бабій Марії Василівні (зареєстрована в с.Вовчинець, вул.Лугова, 22)
земельні ділянки в урочищі «Гора», орієнтовними площами 0,10га,
0, 07 га, 0,20 га для ведення особистого селянського господарства.
20. Мороз Марії Петрівні земельну ділянку в урочищі «Гора»,
орієнтовною площею 0,10га, для ведення особистого селянського
господарства.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
від 16 червня 2016р.
№ 5-8 / 2016

5-ї 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 на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, громадянам згідно
Додатку 1.
2. Дати дозвіл на складання проектів землеустрою , щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,
для ведення садівництва, громадянам згідно Додатку 2.
3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, що розташовані в с.Вовчинець, та передати в
користування громадянам, згідно Додатку 3
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі площею 0,0895 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, що розташована в с.Вовчинець на
вул.Мельника, 60 та передати у власність Юрчишин Марії Іванівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:11:001:0320.

5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється із земель для індивідуального
садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового
будинку,господарських будівель та споруд, що розташовані в
с.Вовчинець, громадянам згідно Додатку 4
6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
цільове призначення яких змінюється із земель для будівництва та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд
в землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, що розташовані в с.Вовчинець, громадянам згідно
Додатку 5.
7. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
цільове призначення яких змінюється із земель для ведення
особистого селянського господарства в землі для будівництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що
розташовані в с.Вовчинець, згідно Додатку 6.
8. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення
садівництва, що розташовані в садівницькому товаристві «Агрохімік»,
без підпису суміжного землекористувача громадянам, згідно Додатку 7
9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0, 1199 га для індивідуального садівництва, що розташована в
с.Вовчинець в садівницькому товаристві «Каскад», з врахуванням змін,
внесених згідно технічної документації щодо відновлення меж, та
передати у власність Бойчуку Олександру Петровичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:11:001:0329
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо відновлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0780 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
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0421 га,цільове призначення якої змінюється із земель для
індивідуального садівництва в землі для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, що розташована в с.Вовчинець в садівницькому товаристві
«Каскад», гр..Копаниці Роману Мироновичу, з врахуванням технічної
документації по відновленню меж земельної ділянки в натурі(на
місцевості).
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:11:001:0262

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 5-8 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання

Дати дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, громадянам згідно списку:
1. Гр..Царук Марії Василівні, орієнтовною площею 0, 05 га ,
в с.Вовчинець,вул..Чумака, 15
2. Гр..Храбатин Марії Дмитрівні,
Гр..Бережницькому Василю Ярославовичу, орієнтовною
площею …. , в с.Вовчинець, вул..Новоселицька, 26.
3. Гр..Веретко Юрію Михайловичу, орієнтовною площею 0,17га,
в с.Вовчинець, вул..Гайдея, 28А
4. Гр..Гумен Марії Миколаївні, орієнтовною площею 0,20 га, в
с.Вовчинець, вул..Шевченка, 28
5. Гр..Шаланській Інесі Михайлівні, орієнтовною площею
0,0178га , в с.Вовчинець, вул..Сонячна
6. Гр..Гедимі Тамарі Володимирівні, орієнтовною площею
0,0138 га, в с.Вовчинець,вул.. Сонячна
7. Гр..Гончарову Олегу Валерійовичу, орієнтовною площею
0,0132 га , в с.Вовчинець,вул.. Сонячна
8. Гр.Фіцаку Сергію Володимировичу, орієнтовною площею
0,0183 га, в с.Вовчинець,вул..Сонячна
9. Гр..Герман Марії-Ірині Петрівні, орієнтовною площею
0,0512 га , в с.Вовчинець,вул..Сонячна
10.Гр..Бурці Мар’яні Юріївні, орієнтовною площею 0,045 га в
с.Вовчинець,вул.Приозерна
11.Гр.Гриціву Богдану Дмитровичу, орієнтовною площею
0,1326 га, в с.Вовчинець, вул.. Вовчинецька, 3
12.Гр..Веретку Петру Дмитровичу , орієнтовною площею 0,10 га ,
в с.Вовчинець, вул..Вовчинецька, 79
13.Гр.Дебенко Марії Дмитрівні, орієнтовною площею 0,20 га , в
с.Вовчинець,вул.. Лісова,15
14.Гр..Каваці Івану Олексійовичу, орієнтовною площею 0,10 га, в
с.Вовчинець, вул..Новоселицька, 13

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення № 5-8 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання
Дати дозвіл на складання проектів землеустрою , щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,
громадянам згідно списку:
1. Гр..Храбатин Олені Василівні, орієнтовною площею 0,05 га, для
ведення садівництва, в с.Вовчинець, садівницьке товариство
«Агрохімік».
2. Гр..Мороз Марії Петрівні, орієнтовною площею 0,10 га,
в урочищі «Гора».
3. Гр..Бабій Марії Василівні(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Лугова, 22), орієнтовними площами 0,10га, 0,07 га, 0,20га,
в урочищі «Гора».
4. Гр..Місюк Тетяні Вікторівні (зареєстрована в
с.Вовчинець,вул..Новоселицька, 3),орієнтовною площею 0,20 га, в
урочищі «Гора».
5. Гр..Василів Олені Василівні ( зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул.Івасюка, 38/32), орієнтовною площею 0,10 га, в урочищі «Гора».
6. Гр..Галько Оксані Миколаївні(зареєстрована в м.ІваноФранківськ,вул.. Вовчинецька, 194А/ 20) , орієнтовною площею
0,15 га, в урочищі «Гора».
7. Струтинському Івану Михайловичу, орієнтовною площею 0,35 га, в
урочищі «Гора».
8. Гр..Маман Віталій Григорович(зареєстрований в м.ІваноФранківськ, вул..Заклинських, 8/38) , орієнтовною площею 0,10 га ,
в урочищі «Гора».
9. Гр..Витвицькій Любові Іванівні, орієнтовною площею 0,10 га в
урочищі «Гора».
10.Гр.Момот Богдані Богданівні (зареєстрована в с.Вовчинець,
пров.Ключний 5/132), орієнтовною площею 0,08 га, в урочищі
«Гора».
11.Гр..Пушко Любові Дмитрівній (зареєстрована в м.Івано-Франківськ,
вул.. Г.Хоткевича, 3/3 ), орієнтовною площею 0,10 га, в урочищі
«Гора».
12.Гр.. Кушнірчук Вікторії Василівні (зареєстрована в м.ІваноФранківськ,вул..Симоненка, 20/50) , орієнтовною площею 0,20 га в
урочищі «Гора».
13.Гр.. Войцеховській Наталії Ярославівні (зареєстрована в
с.Вовчинець, вул..Бугая, 48) , орієнтовною площею 0,10 га, в
урочищі «Гора».
14.Гр.Бойко Лесі Миколаївній (зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Шевченка, 111), орієнтовною площею 0,25 га ,
в урочищі «Гора».
15. Гр..Храбатину Миколі Михайловичу(зареєстрований в
с.Вовчинець,пров.Перекопський, 2), орієнтовною площею 0,09 га, в
с.Вовчинець,пров.Перекопський, 2.

16.Гр..Бабаку Тарасу Анатолійовичу(зареєстрований в м.ІваноФранківськ,вул.. Вовчинецька, 192/61), орієнтовною площею 0,19 га,
в урочищі «Гора».
17.Гр..Витвицькій Валерії Дмитрівні(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Новоселицька, 11), орієнтовною площею 0,19 га,
в урочищі «Гора».
18.Гр..Мокляк Теклі Олександрівні(зареєстрована в
с.Вовчинець,вул..Живописна, 13), орієнтовною площею 0,08га, в
урочищі «Гора».
19.Гр..Галько Світлані Михайлівні( зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Новоселицька, 4), орієнтовною площею 0,10 га ,
в урочищі «Гора».
20.Гр..Веляник Світлані Василівні(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Лугова, 19) , орієнтовною площею 0,08 га, в урочищі «Гора».
21.Гр..Стадніку Анатолію Васильовичу(зареєстрований в
с.Вовчинець,вул..Бугая, 65), орієнтовною площею 0,08 га,
в урочищі «Гора».
22.Гр..Веретко Ганні Станіславівні (зареєстрована в с.Вовчинець,
вул.. Гайдея, 7) , орієнтовною площею 0,10 га, в урочищі «Гора».
23.Гр.Левицькій Оксані Іванівні(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул.. Височана, 14) ,орієнтовними площами 0,10 га та 0,10 га, в
урочищі «Гора».
24.Гр..Іванків Анні Василівні ( зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Лісова, 33), орієнтовною площею 0,10 га, в урочищі «Гора».
25.Гр.Царук Галині Григорівні(зареєстрована в
с.Вовчинець,вул..Новоселицька,4), орієнтовною площею 0,10 га, в
урочищі «Гора».
26.Гр..Гайдей Роману Дмитровичу(зареєстрований в
с.Вовчинець,вул..Вовчинецька, 2А/ 39) , орієнтовною площею
0,10 га, в урочищі «Гора».
27.Гр.Ахтирському Геннадію Вікторовичу(зареєстрований в
с.Вовчинець,вул..Вовчинецька, 2А / 56), орієнтовною площею
0,10 га, в урочищі «Гора».
28.Гр..Дяків Марії Василівні(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул..Лісова,45), орієнтовною площею 0,10 га, в урочищі «Гора».
29.Гр..Веселовському Ярославу Михайловичу(зареєстрований в
с.Вовчинець, вул..Місячна, 11), орієнтовною площею 0,10 га,
в урочищі «Гора».
30.Гр.Рощуку Дмитру Івановичу(зареєстрований в м.ІваноФранківськ,вул..Вишневського , 4), орієнтовною площею 0,10 га ,
в урочищі «Гора».
31. Гр..Кушнірчук Любові Володимирівні(зареєстрована в
с.Вовчинець, вул..Коновальця, 20), орієнтовною площею 0,06 га,
в урочищі «Гора».
32.Гр..Білінській Наталії Миронівні(зареєстрована в с.Вовчинець,
вул.. Живописна, 18), орієнтовною площею 0,08 га, в урочищі
«Гора».
Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення № 5-8 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, що розташовані в с.Вовчинець, та передати в
користування громадянам, згідно списку:
1. Площею 0, 0935 га, вул..Коновальця, 13 передати
Хлібкевичу Анатолію Дмитровичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0480.
2. Площею 0,0631 га,вул..Потічна, 27 передати
Хлібкевичу Олегу Богдановичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:002:0381
3. Площею 0,0717га ,вул..Шевченка, 20 передати
Галущак Марії Василівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:11:001:0330
4. Площею 0,1000га, вул..Героїв УПА, 47 передати
Галущаку Василю Петровичу
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:096002:0382

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
до рішення № 5-8 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання

Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється із земель для індивідуального
садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового
будинку,господарських будівель та споруд, що розташовані в
с.Вовчинець, громадянам згідно списку:
1. Гр..Наконечному Миколі Васильовичу, площею 0,0397 га ,
провул. Південний, 2 .
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0288
2. Гр..Березовському Григорію Миколайовичу, площею 0,0520га,
вул..Садова, 6.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0297
3. Гр..Бойку Івану Михайловичу,площею 0,0400 га,
провул.Південний,5
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0224
4. Гр..Федуняк Марії Григорівні , площею 0,0433 га,
вул..Весняна, 28
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0293
5. Гр..Абрат Зоряні Іванівні , площею 0,0404 га,
провул.Південний, 12
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0306
6. Гр.Сидорук Володимир Ярославович, площею 0,0604га,
пров.Зелений,6.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0313.
7. Шіляк Світлана Богданівна, площею 0,0289га, вул..Весняна,42.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0304.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до рішення № 5-8 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок цільове призначення яких змінюється із земель для
будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських
будівель та споруд в землі для будівництва та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, що розташовані в с.Вовчинець,
громадянам згідно списку:
1. Гр.. Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,2413 га,
вул..Бугая, 50 .
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0429
2. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0685 га,
вул..Бугая, 48
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0431
3. Гр. Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0985га,
вул. Бугая, 60
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0434
4. Гр. Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,1241 га,
вул.. Бугая, 44
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0456

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до рішення № 5-8 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання

Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
цільове призначення яких змінюється із земель для ведення особистого
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, що розташовані в с.Вовчинець,
згідно списку:
1. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,1014га, вул..Бугая.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0132
2. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0382га, вул..Бугая.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0087
3. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0375га, вул..Бугая.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0086
4. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0469 га, вул..Бугая.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0435
5. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0363га, вул..Бугая,44
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0101
6. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0380га, вул..Бугая.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0089
7. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0826га, вул..Бугая
(поруч будинку № 58).
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0424
8. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0914га, вул..Бугая,54
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0137
9. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,1148 га, вул..Бугая.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0387
10. Гр..Мельнику Михайлу Івановичу, площею 0,0242га, вул..Бугая.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0091

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 7
до рішення № 5-8 /2016
5-ї сесії сільської ради
7-го дем. скликання

Погодити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для
ведення садівництва, що розташовані в садівницькому товаристві
«Агрохімік», без підпису суміжного землекористувача громадянам,
згідно списку:
1. Гр..Данильчук Ірині Іванівні, площею 0,0469 га, без підпису
суміжного землекористувача Дубровського І.М.
2. Гр. Скуб’як Людмилі Василівні, площею 0,0459га, без підпису
суміжного землекористувача Гриш Л.І.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

