Засідання
дванадцятої сесії
Ворохтянської
селищної ради
Яремчанської міської
ради ІваноФранківської області
від 18 травня
2017 року

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. №127 -12 /2017
смт. Ворохта
Про співфінансування ремонту
автомобільної дороги Р-24 по вулиці
Д.Галицького у смт. Ворохта
Відповідно до статті 26, п.2 статті 64, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; Закону України №491-VIII від 02.06.2015 «Про
внесення змін до ст.91 Бюджетного кодексу України, щодо співфінансування
ремонту доріг державного значення» з метою проведення ремонту автомобільної
дороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський (км 5,050-11,800) у частині що
проходить через смт. Ворохта по вулиці Д.Галицького у 2017 році, селищна
вирішила
вирішила:
1.Надати згоду на виділення коштів в сумі 1 000000,00 грн. (один мільйон
гривень) на співфінансування ремонту автомобільної дороги Р-24 Татарів Кам'янець-Подільський (км 5,050-11,800) у частині що проходить через смт.
Ворохта по вулиці Д.Галицького у смт. Ворохта.
2.Постійній комісії з питань економіки, фінансів та бюджету після
перегляду бюджету за перше півріччя 2017 року перевиконання спрямувати на
співфінансування ремонту автомобільної дороги Р-24 Татарів - Кам'янецьПодільський (км 5,050-11,800) у частині що проходить через смт. Ворохта по
вулиці Д.Галицького у смт. Ворохта.
3. Дане рішення направити до Кабінету Міністрів України та Служби
автомобільних доріг Івано-Франківської області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань економіки, фінансів та бюджету (Зінов’єв І. М.).

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р.№ 128 – 12/2017
смт. Ворохта
Про внесення змін
у Програму забезпечення пожежної
безпеки на території смт. Ворохта на
2015-2017 роки
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши звернення Яремчанського міського відділу УДСНС в ІваноФранківській області від 09.02.2017р. №350/20-09, селищна рада
вирішила:
1.Внести зміни у Програму забезпечення пожежної безпеки на території
смт. Ворохта на 2015-2017 роки, яка затверджена рішенням Ворохтянської
селищної ради від 03 липня 2015р. №402-34/2015, а саме додати п.п.4 додатку
№1 «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми» викласти у
наступній редакції:
4

Придбання
автозапчастин
для проведення
ремонту
пожежного
автомобіля

Виконавчий
Комітет
Ворохтянської
селищної ради

2017 р

10,0

10,0

2.Спрямувати частину вільного залишку, який склався на 01.01.2017 р. по
загальному фонду в сумі 10000,00 грн. Направити на видатки по КФК 0118370
.КЕКВ2620-10000,00грн-( субвенція на виконання програми забезпеченості
пожежної безпеки на території смт Ворохта на 2015-2017р).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера селищної ради (С.Бойчук)

Селищний голова

М. Йосипчук

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Додаток 1
№ Найменування
п/п
заходів
програми
1.

2.

3.

4

виділення
коштів з
місцевого
бюджету на
забезпечення
пожежної
частини
паливномастильними
матеріалами
придбання
пожежних
рукавів
Придбання
пожежної
мотопомпи
Придбання
освітлювальних
ліхтарів
Придбання
автозапчастин
для проведення
ремонту
пожежного
автомобіля

Виконавець

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
Місцевий Обласний Інвестиційн
бюджет
бюджет
і кошти
5,0
-

5,0

Виконавчий
2016р
Комітет
Ворохтянської
селищної ради
Виконавчий
2017 р
Комітет
Ворохтянської
селищної ради

4,5

-

4,0

8,5

12,0

-

-

16,5

Виконавчий
Комітет
Ворохтянської
селищної ради

10,0

Виконавчий
2015р.
Комітет
Ворохтянської
селищної ради

2017 р

Всього

Секретар ради

Всього

4,5

36,0

10,0

-

4,0

Я.Білоус

40,0

Очікува
результа

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. № 129 - 12/2017
смт. Ворохта
Про погодження облаштування
зони відпочинку «Заросляк»

Розглянувши звернення Карпатського національного природного
парку від 19.04.2017 р. № 302 щодо погодження облаштування зони відпочинку
«Заросляк» та керуючись ст. 26, 33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
вирішила:
1. Погодити Карпатському національному природному парку
облаштування зони відпочинку «Заросляк» (автостоянка, туалет, сторожівна), в
межах території Карпатського Національного Парку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ю. Галика та інженера-землевпорядника Блащука Н.В..

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р.№ 130-12/2017
смт. Ворохта
Про встановлення батьківської плати
за харчування дітей в дошкільному
навчальному
закладі
(ясла-садок)
«Лісова казка»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у
відповідності до підпункту 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», та з
метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним і збалансованим
харчуванням, розглянувши клопотання адміністрації дошкільного навчального
закладу (ясла-садка) «Лісова казка» від 15.05.2017 р. та з метою забезпечення
дітей дошкільного віку повноцінним збалансованим харчуванням, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити з 01.06.2017 року розмір батьківської плати за харчування
однієї дитини в день в розмірі 16,00 грн. (шістнадцять гривень) в дошкільних
групах та 13,00 грн. (тринадцять гривень) в ясельній групі.
2. У літній оздоровчий період (з 01 червня по 31серпня) витрати на
харчування збільшити на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу ДНЗ
«Лісова Казка» - Візнович Я.П.

Селищний голова

- підпис -

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017р.№131 - 12/2017
смт. Ворохта
Про зміни до бюджету
загального фонду.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши звернення гр. Максимюка Василя Петровича – жителя смт.
Ворохта, вул. Миру, 4 про виділення коштів на відновлення власного житлового
будинку, який постраждав від пожежі 11.03.2017 року, селищна рада:
вирішила:
1. Зменшити видатки по КПК0118010 КЕКВ 9000 в сумі 20000 грн.
2.Збільшити видатки по КПК 0113400 КЕКВ 2730 в сумі 20000 грн.
Виділити допомогу Максимюку Василю Петровичу жителю смт. Ворохта, вул.
Миру,4 на відновлення власного житлового будинку по вул. Говерлянська, 25
який постраждав в наслідок пожежі 11.03.2017 року в сумі 20000 грн.
3Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера Ворохтянської селищної ради С.Бойчук.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. № 132 - 12/2017
смт. Ворохта
Про вихід із членів особистого
селянського господарства.
Керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, Законом України «Про особисте
селянське господарство», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву гр. Молдавчука Мирослава Васильовича; Коржук
Тетяни Богданівни; Стручук Олени Ігорівни
про виключення з членів особистого селянського господарства, беручи до
уваги те, що земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства,
перебувають у користуванні чи власності інших осіб, селищна рада
вирішила:
1.Надати дозвіл гр. Молдавчук Ірині Володимирівні на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельна ділянка площею 0,7077 га., яка знаходиться по вул. Г.Хоткевича у смт.
Ворохта та згідно земельно-кадастрової книги перебуває у користуванні
Холоднюк Анастасії Василівни.
2.Надати дозвіл гр. Коржук Тетяні Богданівні на вихід з членів
особистого селянського господарства, для ведення якого використовується
земельна ділянка площею 0,1643 га., яка знаходиться по вул. Миру у смт.
Ворохта та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно перебуває у власності Коржука Миколи Васильовича.
3Надати дозвіл гр. Стручук Олені Ігорівні на вихід з членів особистого
селянського господарства, для ведення якого використовується земельна ділянка
площею 1,8034 га., яка знаходиться по вул. Говерлянська у смт. Ворохта та згідно
згідно земельно-кадастрової книги перебуває у користуванні перебуває у
власності Стручука Василя Васиьовича.
4Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
розгляду земельних питань екології та містобудування.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. № 133 – 12/2017
смт. Ворохта
Про затвердження розпоряджень
селищного голови.
На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада
вирішила:
1.Затвердити розпорядження селищного голови, прийняті в
міжсесійний період:
з №5-р по №18-р.:
№5-р від 01.03.2017р.Про виділення коштів загального фонду.
(субвенція на виконання програми забезпеченості поженої безпеки на
території смт. Ворохта в сумі 16500 грн).
№6-р від 06.03.2017р. Про створення тимчасової комісії з
проведення перевірки ДНЗ «Лісова казка»;Будинку культури;
Ворохтянської міської лікарні; КП «СКП».
№7-р від 21.03.2017р. Про виділення коштів із спеціального
фонду. (капітальний ремонт мережі вуличного освітлення в смт.
Ворохта: по вул. Заводська;І.Франка в сумі – 288665,41 грн).
№8-р від 27.03.2017 Про проведення весняної толоки на
території смт. Ворохта
№9-р від 03.04.2017р. Про виділення коштів із спеціального
фонду (Придбання санітарного модульного громадського туалету в
сумі – 197000,00 грн).
№10-р від 03.04.2017 Про затвердження паспорта бюджетної
програми.
№11-р від 10.04.2017 Про оповіщення військовозобов’язаних, які
підлягають відновленню на військовий облік.
№12-р від 14.04.2017 Про продовження опалювального сезону
№13-р від 21.04.2017 Про виділення коштів.
Враховуючи субвенцію з обласного фонду охорони навколишнього
природнього середовища на придбання спеціального транспорту для збору
та перевезення побутових відходів на території селища Ворохта та
виготовлення кошторисної документації на будівництво очисних споруд
згідно розпорядження міського голови №74-р від 10.04.2016 р

на суму 1500000,00:
1. Збільшити план доходів селищного бюджету по спеціальному фонду в
сумі 1500000,00 (Один мільйон пятсот тисяч) гривень по КЕКД 41035000.
2. Збільшити план видатків селищного бюджету по спеціальному фонду
в сумі 1300000,00 (Один мільйон триста тисяч) гривень, а саме:\придбання
спеціального транспорту для збору та перевезення побутових відходів на
території селища Ворохта\та 200000,00(Двісті тисяч) гривень,а
саме\виготовлення кошторисної документації на будівництво очисних
споруд в смт Ворохта\
- по КПК 0116120 КЕКВ 3110 – 1300000,00 (Один мільйон триста
тисяч) гривень.
-поКПК 0116400 КЕКВ 3122-200000,00(Двісті тисяч)гривень
№14-р від 03.05.2017р. Про виділення коштів із спеціального
фонду (Придбання дерев’яної криниці для ДНЗ «Лісова казка» в сумі –
7950,00 грн).
№15-р від 05.05.2017р. Про дозвіл на розміщення пересувного
парку атракціонів «Адреналін».
№16-р від 11.05.2017р. Про виділення коштів із спеціального
фонду (Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.
М.Грушевського в сумі – 296561,00 грн).
№17-р від 11.05.2017р. Про створення робочої групи з питань
пришвидшення темпів відновлення, роботи та розвитку канатнокрісельної дороги НСБ «Україна» у смт. Ворохта.
№18-р від 11.05.2017р. Про скликання 12-тої сесії.

Селищний голова

М.Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. № 134 – 12/2017
смт. Ворохта
Про продаж земельної ділянки у
приватну власність для здійснення
підприємницької діяльності
Керуючись ст. 128 Земельного Кодексу України, Указом Президента
України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення», Постановою КМУ від 22.04.2009р. № 381 «Про затвердження
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності» зі змінами та
доповненнями, розглянувши заяву Поповича Р.В. про продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, селищна рада
вирішила:
1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вул. Д.Галицького,
площею 0,1512 га, кадастровий номер 2611040300:20:003:0097 у розмірі 197966,0
грн. (сто дев’яносто сім тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 00 коп., без
врахування ПДВ) відповідно до висновку експерта про експертну оцінку вартості
земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
1.1. Продати у власність Поповича Романа Васильовича (ІПН
3272122274), жителя м. Івано-Франківськ, вул. С.Петлюри, 1/77 земельну ділянку
площею 0,1512 га, кадастровий номер 2611040300:20:003:0097
для
обслуговування складського приміщення по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта.
1.2. Оплата за земельну ділянку площею 0,1512 га, кадастровий номер
2611040300:20:003:0097
по вул. Д.Галицького здійснюється у порядку
передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009р. № 381
«Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за
придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» зі змінами та
доповненнями, а саме: 50 відсотків вартості земельної ділянки у сумі 98983,0
грн. (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят три гривні 00 копійок) сплатити
протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівліпродажу, а решту 98983,0 грн. (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят три
гривні 00 копійок) сплатити рівними частинами відповідно до додатку № 1
(додається).
1.3. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж
або інше відчуження покупцем земельної ділянки площею 0,1512 га,
кадастровий номер 2611040300:20:003:0097 по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М. Йосипчук
Додаток № 1
до рішення Ворохтянської селищної ради
від 18.05.2017р. № 134 – 12/2017

Графік погашення розстроченого платежу
за придбання ПП Поповича Р.В. земельної ділянки площею 0,1512 га, кадастровий
номер 2611040300:20:003:0097 по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
№
3
4

Сума платежу, грн.
49491,5
49491,5

Секретар ради

Кінцева дата
погашення
платежу
30.09.2017р.
31.12.2017р.

Я. Білоус

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. № 135 – 12/2017
смт. Ворохта
«Про
надання
дозволу
на
виготовлення експертної грошової
оцінки земельної ділянки для
укладення правочину з відчуження
земельної ділянки у смт. Ворохта»
Керуючись ст. 128 Земельного Кодексу України, Указом Президента
України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення», розглянувши заяву ТзОВ ВКФ «Керманич і К» про надання
дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки для
укладення правочину з відчуження земельної ділянки площею 0,5995 га у смт.
Ворохта, селищна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл ТзОВ ВКФ «Керманич і К» (ЄДРПОУ 3235622) на
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки, для
укладення правочину з відчуження орендованої земельної ділянки
площею 0,5995, кадастровий номер 2611040300:21:007:0092 по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта з урахуванням показників нормативногрошової оцінки земель населеного пункту.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
( дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. №136 -12/2017
смт. Ворохта
Про надання дозволу на розробку
детального плану території, затвердження
детального планування території, надання
дозволу
на
виготовлення
проекту
землеустрою щодо відведення, затвердження
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та зміни конфігурації
земельної ділянки, затвердження проекту
землеустрою
щодо
зміни
цільового
призначення
земельної
ділянки,
продовження терміну дії договору особистого
строкового сервітуту, продовження терміну
дії
договору
оренди
земельної
ділянки,внесення
змін
у
рішення
Ворохтянської селищної ради.
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. ст. 12, 20. 22 ч. 3, 81, 116, 118, 121, 186, 198 та п.1 та розділу Х Перехідних
положень Земельного кодексу України, ст.35 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши звернення громадян Про надання дозволу на розробку
детального плану території, затвердження детального планування території,
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення,
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни конфігурації земельної ділянки,
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки, продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту,
продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, внесення змін у
рішення Ворохтянської селищної ради селищна рада.
вирішила:
1. Дозволити виконкому Ворохтянської селищної ради виготовлення
проекту детального планування території:
1.1. На земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Д.Галицького у смт. Ворохта Соловій Юрію Юрійовичу.
1.2. На земельну ділянку площею 0,0449 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Довбуша у смт. Ворохта Німчуку Руслану Івановичу.
2. Затвердити детальне планування території:

2.1. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Довбуша у смт.
Ворохта Якібюку Василю Дмитровичу жителю смт. Ворохта, вул. Заводська, 23.
2.2. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0496 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Височана у смт.
Ворохта Масевичу Володимиру Ярославовичу жителю смт. Ворохта, вул.
Височина, 46.
2.3. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0800 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. смт. Ворохта
Павловій Валентині Мирославівні жительці м. Івано-Франківськ, вул. Й.Сліпого,
3/2.
2.4. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1270 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. М.Грушевського у
смт. Ворохта Пипичу Степану Петровичу
жителю смт. Ворохта, вул.
М.Грушевського, 36.
2.5. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Височина у смт.
Ворохта Росолович Олександру Вікторовичу жителю м. Київ вул. Гарматна,
21/33.
2.6. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 3,000 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Говерлянська
урочище Буков’ян у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі Ворохтянської
селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській області.
2.7. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0200 га. для обслуговування очисних споруд, по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі Ворохтянської
селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській області.
2.8. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,3000 га. для обслуговування очисних споруд, по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі Ворохтянської
селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській області.
2.9. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0182 га. для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
Територіальній громаді в особі Ворохтянської селищної ради, Яремчанської
міської ради, Івано-Франківській області.
2.10. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1514 га. для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
Територіальній громаді в особі Ворохтянської селищної ради, Яремчанської
міської ради, Івано-Франківській області.
2.11. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,2372 га. для будівництва та обслуговування інших

будівель громадської забудови, по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
Територіальній громаді в особі Ворохтянської селищної ради, Яремчанської
міської ради, Івано-Франківській області.
2.12. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0100 га. для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
Територіальній громаді в особі Ворохтянської селищної ради, Яремчанської
міської ради, Івано-Франківській області.
2.13. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,2463 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. М.Грушевського у
смт. Ворохта Білейчук Мар’яні Василівні жительці смт. Ворохта, вул.
М.Грушевського, 16.
2.14. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,0899 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Д.Галицького у
смт. Ворохта Сулятицькому Василю Михайловичу жителю смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 149.
2.15. виготовлене виконавчим комітетом Ворохтянської селищної ради на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд, по вул. Войтул у смт.
Ворохта Жигалюку Юрію Івановичу жителю смт. Ворохта, вул. Грушевського,
46.
3. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення:
3.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1270 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд, по вул. М.Грушевського у смт. Ворохта Пипичу Степану Петровичу
жителю смт. Ворохта, вул. І - Франка.
3.2. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0200 га.
для обслуговування очисних споруд, по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
Територіальній громаді в особі Ворохтянської селищної ради, Яремчанської
міської ради, Івано-Франківській області.
3.3. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,3000 га.
для обслуговування очисних споруд, по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта
Територіальній громаді в особі Ворохтянської селищної ради, Яремчанської
міської ради, Івано-Франківській області.
3.4. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0182 га.
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі Ворохтянської
селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській області.
3.5. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1514 га.
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі Ворохтянської
селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській області.
3.6. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,2372 га.
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі Ворохтянської
селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській області.

3.7. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,0100 га.
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, по вул.
Д.Галицького у смт. Ворохта Територіальній громаді в особі Ворохтянської
селищної ради, Яремчанської міської ради, Івано-Франківській області.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зміни
конфігурації:
4.1. земельної ділянки площею 0,1360 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Руднєва, у смт. Ворохта Білецькій Надії Василівні, жительці Хустського р-н с.
Рокосово вул., Центральна,172.
4.2. земельної ділянки площею 0,5440 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Руднєва, у смт. Ворохта Білецькій Надії
Василівні, жительці Хустського р-н с. Рокосово вул., Центральна,172.
4.3. земельної ділянки площею 0,3316 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Грушевського, у смт. Ворохта Борисевичу Івану
Михайловичу, жителя смт. Ворохта вул., Грушевського, 6.
4.4. земельної ділянки площею 0,0545 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., Войтул, у смт. Ворохта Борисевичу Івану
Михайловичу, жителя смт. Ворохта вул., Грушевського, 6.
4.5. земельної ділянки площею 0,0608 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М. Грушевського, у смт. Ворохта Палійчук
Уляни Володимирівни, жительці смт Ворохта вул., Д.Галицького,88 кв.8.
4.6. земельної ділянки площею 0,1111 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М. Грушевського, у смт. Ворохта Тинкалюк
Світлани Дмитрівні, жительці смт Ворохта вул., Войтул,24-а.
4.7. земельної ділянки площею 0,1223 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М. Грушевського, у смт. Ворохта Орищак
Зінаїди Антонівни, жительці смт Ворохта вул., Грушевського, 29-а.
4.8. земельної ділянки площею 0,0783 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.,
Довбуша, у смт. Ворохта Шереметі Катерині Дмитрівни, жительці смт Ворохта
вул., Довбуша, 38-б.
4.9. земельної ділянки площею 0,0829 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Голінею
Михайлу Антоновичу, жителю смт Ворохта вул., Д.Галицького, 91.
4.10. земельної ділянки площею 0,0420 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Сказківу Юрію
Петровичу, жителю смт Ворохта вул., Грушевського, 3-а.
4.11. земельної ділянки площею 0,0420 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Сказківу Юрію
Петровичу, жителю смт Ворохта вул., Грушевського, 3-а.
4.12. земельної ділянки площею 1,3806 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Макійчуку
Григорію Дмитровичу, жителю смт Ворохта вул., Грушевського, 6.
4.13. земельної ділянки площею 0,1750 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Макійчуку
Григорію Дмитровичу, жителю смт Ворохта вул., Грушевського, 6.
4.14. земельної ділянки площею 0,5977 га, для ведення особистого

селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Хомин Марії
Василівні, жительці смт Ворохта вул., Б.Хмельницького, 46.
4.15. земельної ділянки площею 0,3243 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Хомин Марії
Василівні, жительці смт Ворохта вул., Б.Хмельницького, 46.
4.16. земельної ділянки площею 1,1452 га, для ведення особистого
селянського господарства по вул., М.Грушевського, у смт. Ворохта Білоус Наталі
Василівні, жительці смт Ворохта вул., Б.Хмельницького, 46.
5. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового
призначення:
5.1. земельної ділянки Варцаб’юк Дмитру Дмитровичу, жителю смт
Ворохта вул. , Говерлянська земельну ділянку площею 0,1335 га. (кадастровий
номер: 26110400300:21:008:0486) з земель для ведення особистого селянського
господарства, в землі житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Говерлянська у смт. Ворохта.
6. Продовжити термін дії договору особистого строкового сервітуту
ПП. Матіїв Ользі Василівні,на земельну ділянку площею 0,0035 га. по вул.
Говерлянська, терміном на 3 (три) роки.
6.1. Продовжити термін дії договору особистого строкового сервітуту ПП.
Пилипишин Ользі Юріївні,на земельну ділянку площею 0,0046 га. по вул.
Д.Галицького 0,0046 га, терміном на 3 (три) роки.
7. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки:
7.1. ПП. Капшану Павлу Павловичу, на земельну ділянку площею 0,0965
га. для обслуговування пекарні по вул. Д.Галицького, терміном на 5 (п’ять) років.
7.2. ПП. Капшану Павлу Павловичу, на земельну ділянку площею 0,3305
га. для ведення особистого селянського господарства по вул. Д.Галицького,
терміном на 5 (п’ять) років.
8. Внести зміни у:
8.1.рішення сесії Ворохтянської селищної ради від 26 лютого 2015 р. №
367–30/2015, виклавши його в такій редакції: «дати дозвіл Карпіна Володимира
Йосиповича на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з земель комунальної власності площею 0,0500 га для обслуговування
нежитлового приміщення (гаражу) по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта. про
надання в оренду.
9.Відкласти виготовлення проекту землеустрою щодо відведення:
9.1. земельної ділянки з земель комунальної власності площею 0,1500 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд, по вул. Говерлянська у смт. Ворохта Карпіну Роману Володимировичу
жителю смт. Ворохта, вул. Миру,21.

Селищний голова

М.О. Йосипчук

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(дванадцята сесії)
РІШЕННЯ
від 18 травня 2017 р. № 137 – 12/2017
смт. Ворохта
Про
перелік
земель
несільськогосподарського призначення, які
підлягають продажу в 2017 році.

Керуючись Конституцією України, Земельним Кодексом України та
Бюджетним кодексом України, враховуючи клопотання фізичних та юридичних
осіб селищна рада
вирішила:
1. Про перелік земель несільськогосподарського призначення, які
підлягають продажу в 2017 році
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

М.Йосипчук

Додаток №1
до рішення сесії від 18 травня
2017 р. № 137 – 12/2017

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що підлягають продажу в 2017 р.
№
п/п

Місце розташування
земельної ділянки

2

смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького

Назва землекористувача
«Керманич і К»

Секретар селищної ради

Цільове призначення
Комерційне

Площа
Спосіб приватизації
земельної
ділянки (га)
0,5994
Шляхом викупу

Я.Білоус

