ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(дванадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 23 березня 2012 р. № 136 – 12/2012
смт. Ворохта
Про вилучення земельної ділянки у громадян відповідно до
ст. 120,140,141 Земельного Кодексу України (додаток №1),
дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо складення документів, що посвідчують
право на земельні ділянки, затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складення документів, що
посвідчують право на земельні ділянки, дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок, дозвіл на виготовлення
технічної документації у спільну-сумісну власність щодо
складення документів, що посвідчують право на земельну
ділянку, внесення змін у рішення сесії Ворохтянської
селищної ради, затвердження проекту землеустрою щодо
зміни
цільового
призначення
земельної
ділянки,
продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки,
припинення дії договору оренди земельної ділянки,
відкладення до наступної сесії звернення, скасування
рішень сесії Ворохтянської селищної ради та дозвіл на зміну
цільового призначення земельної ділянки.
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 вилучення земельної ділянки
у громадян відповідно до ст. 120,140,141 Земельного Кодексу України (додаток
№1), дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
складення документів, що посвідчують право на земельні ділянки, затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що
посвідчують право на земельні ділянки, дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, дозвіл на виготовлення
технічної документації у спільну-сумісну власність щодо складення документів,
що посвідчують право на земельну ділянку, внесення змін у рішення сесії
Ворохтянської селищної ради, затвердження проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки, продовження терміну дії договору

оренди земельної ділянки, припинення дії договору оренди земельної ділянки,
відкладення до наступної сесії звернення, скасування рішень сесії Ворохтянської
селищної ради та дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки.,
селищна рада
вирішила:
1. Вилучити земельні ділянки у громадян відповідно до ст. 120,140,141
Земельного Кодексу України (додаток №1).
2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо складення документів, що посвідчують право на земельні ділянки:
2.1. Борисевичу Володимиру Івановичу, жителю смт. Ворохта,
вул. М.Грушевського,6 на земельну ділянку площею 0,0205 га. для
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по
вул. Д.Галицького,58 та зобов’язати виконувати обов’язки власника відповідно до
вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2.2. Юрчуку Миколі Петровичу, жителю смт. Ворохта, вул. Руднєва,13 на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд по вул. Руднєва та зобов’язати виконувати
обов’язки власника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складення
документів, що посвідчують право на земельні ділянки:
3.1. Григорчук Василині Дмитрівні, жительці смт. Ворохта,
вул. Довбуша,32 на земельну ділянку площею 0,1243 га. для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довбуша та
передати дану земельну ділянку у приватну власність, зобов’язати виконувати
обов’язки власника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
3.2.
Процюк
Василині
Юріївні,
жительці
смт.
Ворохта,
вул. Шевченка,36 на земельну ділянку площею 0,1500 га. для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка та
передати дану земельну ділянку у приватну власність, зобов’язати виконувати
обов’язки власника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
3.3. Михальчуку Віталію Дмитровичу, жителю м. Чернівці,
вул. Червоноармійська,57/42 на земельну ділянку площею 0,1079 га. та площею
0,0351 для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
по вул. М.Грушевського,1а у смт. Ворохта та передати дану земельну ділянку у
приватну власність, зобов’язати виконувати обов’язки власника відповідно до
вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
3.4. Савчуку Івану Івановичу, жителю смт. Ворохта, вул. Миру,4/1 на
земельну ділянку площею 0,1500 га. для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул. Довбуша та земельну ділянку площею
0,0792 га. для ведення особистого селянського господарства по вул. Довбуша та
передати дані земельні ділянки у приватну власність, зобов’язати виконувати
обов’язки власника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
Врахувати під’їзну дорогу, яка проходить через Ваші земельні ділянки згідно
Акту обстеження під’їзної дороги від 12.04.2011 р.

4. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення:
4.1. Гамаліну Андрію В’ячеславовичу, жителю Харківської області
м. Красноград, вул. К.Маркса, №14 кв. 22 на земельну ділянку площею 0,0514 га.
для будівництва, обслуговування житлового будинку господарських будівель і
споруд по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта.
На протязі шести місяців проект землеустрою щодо відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
4.2. Гамаліну Андрію В’ячеславовичу, жителю Харківської області,
м. Красноград, вул. К.Маркса, №14 кв. 22 на земельну ділянку площею 0,0066 га.
для ведення особистого селянського господарства по вул. Д.Галицького у
смт. Ворохта.
На протязі шести місяців проект землеустрою щодо відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
4.3. Блащуку Назару Володимировичу, жителю смт. Ворохта,
вул. М.Грушевського,30 на земельну ділянку площею 0,1500 га. для будівництва,
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по
вул. М.Грушевського у смт. Ворохта.
На протязі шести місяців проект землеустрою щодо відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
4.4. Луцак Інні Михайлівні, жительці смт. Ворохта, вул. Д.Галицького,67
на земельну ділянку площею 0,0564 га. для будівництва, обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Д.Галицького.
На протязі шести місяців проект землеустрою щодо відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
4.5. Ткачу Юрію Юрійовичу, жителю Закарпатської області, Рахівського
району, с. В.Водяне, вул. 70 р. Жовтня,11 на земельну ділянку площею 0,4179 га.
для обслуговування нежитлової будівлі (лісозавод) по вул. Д.Галицького у
смт. Ворохта.
На протязі трьох місяців проект землеустрою щодо відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
4.6. Луцаку Антону – Зіновію Миколайовичу, жителю смт. Ворохта,
вул. Д.Галицького,67 на земельну ділянку площею 0,0271 га. для обслуговування
придбаного нежитлового приміщення по вул. Д.Галицького.
На протязі трьох місяців проект землеустрою щодо відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок:
5.1.
Процюк
Василині
Юріївні,
жительці
смт.
Ворохта,
вул. Шевченка,36 на земельну ділянку площею 2,0000 га. для ведення особистого
селянського господарства по вул. Шевченка та передати дану земельну ділянку у
приватну власність.
5.2. Процюку Василю Володимировичу, жителю смт. Ворохта,
вул. Шевченка, 36 на земельну ділянку площею 0,6631 га. для ведення особистого
селянського господарства по вул. Шевченка та передати дану земельну ділянку у
приватну власність.

5.3. Михайлюк Анастасії Дмитрівні, жительці смт. Ворохта,
вул. Довбуша, 46б на земельну ділянку площею 0,0075 га. для будівництва,
обслуговування гаражу по вул. Довбуша та передати дану земельну ділянку у
приватну власність.
5.4. Обласному кістково-туберкульозному санаторію «Смерічка» адреса:
смт. Ворохта, вул. Д.Галицького,64 на земельну ділянку площею 2,5187 га. для
обслуговування будівель та споруд по вул. Височана та передати дану земельну у
постійне користування, з неї частину земельної ділянки, що знаходиться в межах
прибережної захисної смуги струмка загальною площею 0,1208 га. в оренду, для
озеленення та оздоровчих цілей, згідно із висновком Івано-Франківського
обласного виробничого управління по меліорації і водному господарству від
23.09.2009 р. №06-8/1246.
5.5. Обласному кістково-туберкульозному санаторію «Смерічка» адреса:
смт. Ворохта, вул. Д.Галицького,64 на земельну ділянку площею 2,9122 га. для
обслуговування будівель та споруд по вул. Д.Галицького,65б та передати дану
земельну у постійне користування.
6. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації у спільнусумісну власність щодо складення документів, що посвідчують право на
земельну ділянку Блащуку Володимиру Петровичу, жителю смт. Ворохта,
вул. М.Грушевського,30 та Блащук Ганні Іванівні жительці смт. Ворохта, вул.
М.Грушевського,30 на земельну ділянку площею 0,1500 га. для обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. М.Грушевського та
зобов’язати виконувати обов’язки власника відповідно до вимог ст. 91
Земельного кодексу України.
7. Внести зміни у рішення сесії Ворохтянської селищної ради:
7.1. п. 1.75. від 25.03.2010 р. № 219 – 34/2010 Блащуку Володимиру
Петровичу, жителю смт. Ворохта, вул. М.Грушевського,30 виклавши його в такій
редакції: дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку площею
1,6160 га. для ведення особистого селянського господарства по
вул. М.Грушевського та зобов’язати виконувати обов’язки власника відповідно до
вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
8. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки:
8.1. Миханько Ігорю Анатолійовичу, жителю м. Дніпропетровськ, вул.
Ногінська,28/9 на земельну ділянку площею 0,2000 га. з земель для ведення
особистого селянського господарства, в землі житлової та громадської забудови,
для будівництва, обслуговування житлового будинку господарських будівель і
споруд по вул. М.Грушевського у смт. Ворохта.
9. Продовжити термін дії договорів оренди земельних ділянок:
9.1. Приватне Підприємство «Виробничо-комерційна фірма Оксамит» на
земельну ділянку площею 0,12598 га. для обслуговування ринку по
вул. Д.Галицького,41 терміном на 10 (десять) років.

10. Припинити дію договору оренди земельної ділянки площею 0,0449
га. для обслуговування аптеки по вул. Д.Галицького, 67 від 01 липня 2009 р. ТзОВ
«Аптека Золотий корінь» у зв’язку з продажем нежитлового приміщення аптеки.
11. Відкласти до наступної сесії звернення Обласного кістковотуберкульозного санаторію «Смерічка» адреса: смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького,64 на земельну ділянку площею 1,2023 га. для обслуговування
будівель та споруд по вул. Д.Галицького,64 та передати дану земельну у постійне
користування у зв’язку з пропозицією депутатів вивчити дане питання.
12. Дати дозвіл на проведення інвентаризації та дати дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Ворохтянській ЗОШ І – ІІІ ст. на земельні ділянки площею 2,2437 га., площею
0,4201 га., площею 0,0324 га. та площею 0,0327 га. для обслуговування будівель
та споруд Ворохтянській ЗОШ.
На протязі трьох місяців проект землеустрою щодо відведення даної
земельної ділянки подати на затвердження сесії Ворохтянської селищної ради.
13. Скасувати рішення сесії Ворохтянської селищної ради:
13.1. від 12 березня 2009 р. № 160– 25/2009 п. 13. про дозвіл на збір
матеріалів попереднього погодження по вибору місця розташування земельної
ділянки ТзОВ «Галичинаенергоінвест – Прут», адреса: Івано-Франківська
область, м. Яремче, смт. Ворохта, вул. Говерлянська,21а для будівництва
гідроелектростанції малої потужності на р. Прут у зв’язку з пропозицією
депутатів та невідповідністю з генеральним планом смт. Ворохта.
13.2. від 25 березня 2010 р. № 217 – 34/2010 п. 6. про дозвіл на збір
матеріалів
вибору
місця
розташування
земельних
ділянок
ТзОВ
«Галичинаенергоінвест – Прут» Юридична адреса: Івано-Франківська обл., м.
Яремче, смт. Ворохта, вул. Говерлянська, 21а для проектування та будівництва
гідроелектростанції на р. Прут, як об’єкта енергетичної інфраструктури,
пов’язаного з обслуговуванням жителів територіальної громади Яремчанської
міської ради та дати дозвіл на виготовлення містобудівного обґрунтування для
будівництва, обслуговування гідроелектростанції, а саме:
- гідровузол 17, Верхньоворохтянська дериваційна ГЕС на р. Прут в 10 км.
вище смт, Ворохта, площа земельної ділянки під будівництво греблі – 0,3000 га.,
площа земельної для спорудження будівлі ГЕС – 0,5000 га. дериваційні
трубопроводи прокладаються вздовж ріки в ґрунті, відведення земельної ділянки
для їх монтажу необхідно виключити на період будівництво площею 2,0000га у
зв’язку з пропозицією депутатів та невідповідністю з генеральним планом смт.
Ворохта.
14. Дати дозвіл ТзОВ «СЕЛ ІНВЕСТ» на зміну цільового призначення
земельної ділянки в смт. Ворохта по вул. Л.Українки площею 1,0942 га. з земель
для ведення особистого селянського господарства в землі житлової та
громадської забудови.
Селищний голова

П. Кермощук

Додаток №1 до рішення 12 сесії
№ 136-12/2012 від 23 березня 2012 року

ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
№
ЗареєстПрізвище, ім’я по батькові Адреса користувача
п/п
ровано, га.
1

Блащук Володимир
Петрович

М.Грушевського,30

1,7660

Секретар виконкому

Адреса ділянки
М.Грушевського

Площа,
га.

Підстава
вилучення

0,1500 ст. 140 п. а. ЗКУ

Кому надається
Блащуку Назару
Володимировичу

М. Йосипчук

Всього в
користуванні, га.
1,6160

