Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
РІШЕННЯ
від 09.09.2016 року № 107 - 7/5
с.В.Майдан

Про надання грошової
допомоги.
Заслухавши та обговоривши заяву жительки села Верхній Майдан Токарук
Євдокії Іванівни , жительки с.В.Майдан вул. І.Мазепи про надання грошової
допомоги на поховання сина Токарука М.Ф. та відповідно до п.27 ч.1 ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Надати матеріальну допомогу:
- Токарук Євдокії Іванівні – 250 грн – на поховання сина
2.Спеціалісту ради п. М.Дутка провести відповідні нарахування.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету.
Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
РІШЕННЯ
від 09.09.2016 року №
с.В.Майдан

94 - 7/ 5

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки
та передачі в приватну власність.
Розглянувши заяву Гусака Івана Михайловича, жителя с. В.Майдан,вул.. Грушевського,89
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки комунальної власності та передача у власність, відповідно до
ст.127,151 Земельного кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити гр.Гусаку Івану Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності площею
0,2469 га, яка розташована в селі Верхній Майдан по вул.Грушевського,89 для будівництва
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд із земель
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Гусаку Івану Михайловичу земельну ділянку площею
0,2469 га , кадастровий номер 2624080801:03:004:0018 , яка розташована в с. Верхній
Майдан вул.Грушевського,89 для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови в межах
населеного пункту згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
НВ – 2601842852016.
3.Гр. Гусаку Івану Михайловичу оформити правоустановчі документи на право власності на
земельну ділянку у відповідності до вимог чинного законодавства.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.
Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
РІШЕННЯ
від 09.09.2016 року № 106 - 7/ 5
с.В.Майдан
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж в натурі земельної ділянки
та передачі в приватну власність.
Розглянувши заяву Дутки Ганни Миколаївни, жительки с. В.Майдан,вул.. Кринична,4 про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
в натурі земельної ділянки комунальної власності та передача у власність, відповідно до
ст.127,151 Земельного кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити гр.Дутці Ганні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж в натурі земельної ділянки комунальної власності площею
0,1481 га, яка розташована в селі Верхній Майдан по вул.Кринична,4 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової
та громадської забудови в межах населеного пункту.
2.Передати у приватну власність Дутці Ганні Миколаївні земельну ділянку площею 0,1481
га , кадастровий номер 2624080801:03:004:0019 , яка розташована в с. Верхній Майдан
вул.Кринична,4 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту
згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ – 2601876302016.
3.Гр. Дутці Ганні Миколаївні оформити правоустановчі документи на право власності на
земельну ділянку у відповідності до вимог чинного законодавства.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 103 - 7/4
с.В.Майдан
Про надання дозволу на складання
детального плану земельної ділянки.
Розглянувши заяву Томича Івана Петровича, в якій він просить дати дозвіл на
складання детального плану земельної ділянки пл..0,2500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд в селі
Верхній Майдан по вул. Річкова, Верхньомайданська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл Томичу Івану Петровичу, жителю села Верхній Майдан, на
складання детального плану земельної ділянки пл.0,2500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.
В.Майдан по вул.Річкова.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
РІШЕННЯ
від 09.09.2016 року №
с.В.Майдан

105 - 7/ 5

Про затвердження технічної документації
із землеустроющодо відведення земельної ділянки
комунальної власності та передача у власність.
Розглянувши заяву Дузінкевича Олега Васильовича, жителя с.В.Майдан, про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передача у власність земельної ділянки пл.0.1907 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель та
споруд та у відповідності до ст.127,151 Земельного кодексу України, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр.Дузінкевичу Олегу Васильовичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель ста споруд із
земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту
загальною площею 0,1907 га в с. Верхній Майдан вул. Степана Бандери.
2. Передати у власність Дузінкевичу Олегу Васильовичу земельну ділянку
площею 0,1907 га для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських
будівель
та
споруд,
кадастровий
номер
2624080801:01:002:0086 в селі Верхній Майдан вул.Степана Бандери згідно
витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ2601845852016.
3. Дузінкенвичу О.В. оформити правоустановчі документи на право власності
на землю у відповідності до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 104 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
із земель житлової та громадської забудови
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Томича Івана Петровича ,
жителя с. Верхній Майдан вул. Річкова про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ,
Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Томичу Івану Петровичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки , яка знаходиться в
користуванні, комунальної власності , із земель житлової та громадської
забудови, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в межах населеного пункту орієнтовною
площею 0,2500 га в с. Верхній Майдан вул. Річкова.
2. Гр. Томичу Івану Петровичу замовити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в ліцензованій організації і представити на
сесію Верхньомайданської сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.
Сільський голова
Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 108 - 7/5
с.В.Майдан

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву Зьоли Василя Михайловича, в якій він просить вилучити в
нього земельну ділянку по вул.. Лесі Українки площею 0,25 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд та
відповідно до ст.141 Земельного кодексу України, сільська ради
ВИРІШИЛА:
1.Вилучити земельну ділянку в Зьоли Василя Михайловича площею
0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд.
2.Перевести дану земельну ділянку, яка була в користуванні Зьоли
Василя Михайловича в землі запасу сільської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з
питань земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( четверта сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.06.2016 року № 109 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання земельної ділянки
та надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
житлової та громадської забудови
для будівництва та обслуговування житлового будинку .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Гекманюка Василя
Миколайовича , жителя с. Верхній Майдан вул. Грушевського,90 про надання
йому земельної ділянки по вул..Л.Українки пл..02500 га з земель запасу
сільської ради та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності із земель житлової та
громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд, Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Гекманюку Василю Миколайовичу земельну ділянку пл. 0,2500
га по вул. Л.Українки в с. Верхній Майдан для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд із
земель запасу сільської ради.
2. Надати дозвіл Гекманюку В.М. на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної власності , із земель
житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд
в межах
населеного пункту орієнтовною площею 0,2500 га в с. Верхній Майдан
по вул. Лесі Українки.
3. Гр. Гекманюку В.М. замовити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в ліцензованій організації і представити на сесію
Верхньомайданської сільської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.
Сільський голова
Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 111 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання дозволу на складання
детального плану земельної ділянки.
Розглянувши заяву Зьоли Оксани Василівни, жительки с.Верхній Майдан,
вул.І.Франка в якій він просить дати дозвіл на складання детального плану
земельної ділянки пл..0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд в селі Верхній Майдан по вул.
Незалежності, Верхньомайданська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Відмовити гр. Зьолі О.В. в наданні дозволу на складання детального плану
земельної ділянки пл. 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських споруд по вул.. Незалежності в зв»язку з тим, що
дане питання потребує додаткового розгляду.
2.Дане питання винести на розгляд чергової сесії сільської ради.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 96 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання дозволу на складання
детального плану земельної ділянки.
Розглянувши заяву Гугляк Марії Дмитрівни,жительки м.Надвірна
вул.Д.Галицького 3/25, в якій вона просить дати дозвіл на складання
детального плану земельної ділянки пл..0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі
Верхній Майдан по вул.Незалежності, Верхньомайданська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл Гугляк Марії Дмитрівні на складання детального плану
земельної ділянки пл.0, 1631 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд в с. В.Майдан по вул. Незалежності.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 102 - 7/5
с.В.Майдан

Про вилучення земельної ділянки

Розглянувши заяву Ментинського Михайла Миколайовича, жителя с.Верхній
Майдан вул.. Грушевського, в якій він просить вилучити в нього земельну
ділянку в ур. «Клітки» площею 0,5300 га для ведення особистого селянського
господарства та відповідно до ст.141 Земельного кодексу України, сільська
ради
ВИРІШИЛА:
1.Вилучити земельну ділянку в Ментинського Михайла Миколайовича
площею 0,5300 га для ведення особистого селянського господарства в
ур. « Клітки».
2.Перевести дану земельну ділянку площу 0,5300 га, яка була в
користуванні Ментинського М.М. в землі запасу сільської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з
питань земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 98 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Гугляк Марії Дмитрівни , жительки м.
Надвірна вул.. Д.Галицького3/25 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського
призначення для ведення особистого селянського господарства, Верхньомайданська
сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Гугляк Марії Дмирівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки із земель запасу комунальної власності, із земель
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства
в межах населеного пункту орієнтовною площею 0,4950 га в т. ч.:
- земельна ділянка пл. 0,1672 га для ведення особистого селянського господарства
по вул. Кринична в с. В.Майдан;
- земельна ділянка пл. 0,3278 га для ведення особистого селянського господарства в
ур. « Кольонія» в с. В.Майдан;
2. Гр. Гугляк марії Дмитрівні замовити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в ліцензованій організації і представити на сесію Верхньомайданської сільської
ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань врегулювання земельних
відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 97 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
житлової та громадської забудови
для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд.
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Гугляк Марії Дмитрівни ,
жительки м.Надвірна вул. Д.Галицького 3/25 про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд, Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Гугляк Марії Дмитрівні на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд в межах населеного пункту орієнтовною площею 0,1296 га в с.
Верхній Майдан по вул.Кринична.
2. Гр. Гугляк Марії Дмитрівні замовити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в ліцензованій організації і представити на сесію
Верхньомайданської сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.
Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 100 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності із земель
житлової та громадської забудови
для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та розглянувши заяву Веркалець Лілії Василівни, жительки с. Верхній Майдан вул.
Польова,9 про надання її земельної ділянки по вул. Берегова,44 для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд та надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із земель житлової та
громадської забудови, яка була в користуванні для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд, Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Веркалець Лілії Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд по вул. Берегова орієнтовною площею 0,2500 га за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови. Земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту
2. Гр. Веркалець Лілії Василівні замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
ліцензованій організації і представити на сесію Верхньомайданської сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань врегулювання земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 110 - 7/5
с.В.Майдан
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності із земель
житлової та громадської забудови
для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд .
Керуючись ст..12,118,121,122,186,п.1 ЗКУ ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяву Гугляк Марії Дмитрівни,
жительки м.Надвірна вул. Д.Галицького 3/25 про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд, Верхньомайданська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл Гугляк Марії Дмитрівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із
земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в
межах населеного пункту орієнтовною загальною площею 0,1631 га в с.
Верхній Майдан по вул. Незалежності.
2. Гр. Гугляк Марії Дмитрівні замовити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в ліцензованій організації і представити на
сесію Верхньомайданської сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
врегулювання земельних відносин.
Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 95 - 7/5
с.В.Майдан
Про затвердження акту земельної комісії.

Розглянувши акт земельної комісії від 29. 08. 2016р про безпідставне
відмовлення від підпису погодження межі гр. Гугляк Марії Дмитрівни по
земельній ділянці площею 0,1672га
по вул. Кринична
суміжним
землекористувачем Токарук Є.В. та відповідно до ст.. 12,118,121,186
Земельного кодексу України, ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити план зовнішніх меж землекористувача Гугляк Марії Дмитрівни
земельної ділянки площею 0,1672 га по вул. Кринична для ведення
особистого селянського господарства, враховуючи рекомендацію комісії
про те, що відмова від підпису суміжного землекористувача Токарук Є.В. є
безпідставною.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 99 - 7/5
с.В.Майдан
Про затвердження акту земельної комісії.

Розглянувши акт земельної комісії від 29. 08. 2016р про безпідставне
відмовлення від підпису погодження межі гр. Лозинської Ганни Василівни по
земельній ділянці площею 0,0668 га
по вул. Спортивна
суміжним
землекористувачем Андрейчуком І.М. та відповідно до ст.. 12,118,121,186
Земельного кодексу України, ст.. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити план зовнішніх меж землекористувача Лозинській Ганні
Василівні земельної ділянки площею 0,0668 га по вул. Спортивна для
ведення особистого селянського господарства, враховуючи рекомендацію
земельної комісії про те, що
відмова від підпису суміжного
землекористувача Андрейчука І.М. є безпідставною.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 101 - 7/5
с.В.Майдан
Про звернення громади УГКЦ
Свв. Володимира і Ольги

Розглянувши звернення громади УГКЦ свв..Володимира і Ольги села Верхній
Майдан про самовільне викопання рову Зварищук Ярославою Дмитрівною
вздовж огорожі церкви та випуску каналізації в рів, що приводить до руйнації
огорожі церкви та самовільне засадження деревами на земельній ділянці, яка
знаходиться в постійному користуванні церкви , сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Зобов»язати Зварищук Ярославу Дмитрівну до 22.09.2016 року:
- закидати самовільно викопаний рів вздовж церковної огорожі;
- зрізати зелені насадження;
- прибрати трубу, з якої викидаються каналізаційні стоки на землю
церковної громади та водостічну трубу.
2. В разі невиконання даного зобов»язання Зварищук Ярославою
Дмитрівною рекомендувати громаді УГКЦ свв..Володимира і Ольги звернутися
в вище стоящі органи.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 84 - 7/5
с.В.Майдан
Про внесення змін до
сільського бюджету на 2016 р.
Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації № 189 від
28.07.2016 року , сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити доходи сільської ради по загальному фонду на суму 5000 грн.
- Субвенція з районного бюджету для виплати допомоги на
відшкодування збитків, завданих стихією 20.06.2016 року.
2. Збільшити видатки по загальному фонду сільської ради на суму 5000,0 грн.
Кошти на видатки направити на КФК 090412 коду КЕКВ 2730 на суму
5000,0 грн.
3. Головному спеціалісту- бухгалтеру внести відповідні зміни до
кошторисних призначень.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія )
РІШЕННЯ
від 09. 09. 2016 року № 85 - 7/ 5
с.В.Майдан
Про затвердження
протоколу бюджетної комісії.

Відповідно до п. 27 ч. 1 ст. 26 та п.13.ч.3 ст.42 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити :
- протокол бюджетної комісії від 26.07.2016 р. № 4 ;

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія )
РІШЕННЯ
від 09. 09. 2016 року № 91 - 7/ 5
с.В.Майдан
Про надання матеріальної допомоги
внаслідок стихії 20.06.2016р.
Розглянувши заяву Онуфрак Олександри Михайлівни, жительки с. Верхній
Майдан про надання матеріальної допомоги в зв»язку з тим, що внаслідок
стихії 20.06.2016року з її житлового будинку зняло дах, відповідно до
розпорядження №189 від Надвірнянської РДА « про виділення коштів із
резервного фонду районного бюджету», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Онуфрак Олександрі Михайлівні матеріальну допомогу для
відшкодування збитків, завданих стихією 20.06.2016 року в розмірі 5000
грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 90 - 7/5
с.В.Майдан
Про звіт земельної комісії.
Заслухавши та обговоривши звіт голови земельної комісії та відповідно до ст.
33 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Роботу земельної комісії визнати задовільною.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 86 - 7/5
с.В.Майдан
Про внесення змін до
складу виконавчого комітету

Розглянувши заяву Свідрака Я.Ю. про вихід із складу виконавчого комітету та
відповідно до п.3.ч.1 ст. 26 та ст. 51 Закону
України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1 Внести зміни до складу виконавчого комітету, а саме вивести із складу
виконавчого комітету Свідрака Ярослава Юрійовича і ввести до складу
виконавчого комітету Онуфрака Михайла Михайловича.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 89 - 7/5
с.В.Майдан
Про затвердження Правил благоустрою
с. В.Майдан
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Правила благоустрою с. Верхній Майдан.(додаються).

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 88 - 7/5
с.В.Майдан
Про зміну в Генеральний план
с.Верхній Майдан з включенням
додаткових територій в межі населеного пункту.

Відповідно до ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до в Генеральний план с.Верхній Майдан з включенням
додаткових територій в межі населеного пункту з розробленням плану
зонування.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 93 - 7/5
с.В.Майдан
Про затвердження складання
детального плану території земельної ділянки.
Розглянувши заяву Гайдаша Сергія Романовича, жителя с. Верхній Майдан
про затвердження складання детального плану території в с. верхній Майдан
вул.. Кн.Ольги земельної ділянки пл. 0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, сільська
рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Гайдашу Сергію Романовичу складання детального плану
території земельної ділянки пл.0,1500 га по вул. Кн. Ольги в с. В.Майдан
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 92 - 7/5
с.В.Майдан
Про затвердження складання
детального плану території земельної ділянки.
Розглянувши заяву Гусака Івана Михайловича, жителя с. Верхній Майдан про
затвердження складання детального плану території в с. верхній Майдан вул..
Грушевського,89 земельної ділянки пл.. 0,2469 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, сільська
рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Гусаку Івану Михайловичу складання детального плану
території земельної ділянки пл.0,2569 га по вул. Грушевського,89 в с.
В.Майдан для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області
сьомого демократичного скликання
( п»ята сесія)
Р ІШ Е Н Н Я
від 09.09.2016 року № 87 - 7/5
с.В.Майдан
Про розгляд заяви ФОП Луцика В.Я.
Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Луцика Віталія
Ярославовича , жителя Старі Богородчани Богородчанського району про
надання дозволу на встановлення трьох опор в с. Верхній Майдан по вул.
Ю.Дутки для підведення лінії оптоволоконного кабелю з метою надання
населенню доступу до мережі Інтернет в селі Верхній Майдан, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
Дати дозвіл ФОП Луцик В.Я. на встановлення трьох опор в. Верхній Майдан
по вул. Ю.Дутки для підведення лінії оптоволоконного кабелю з метою надання
населенню с. Верхній Майдан доступу до мережі Інтернет.

Сільський голова

Дмитро Ковалюк

Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району Івано-Франківської області

ПРОТОКОЛ

Сьомого демократичного скликання
(п»ята сесія)

від 09 вересня 2016 року
с.Верхній Майдан

Присутні 12 депутатів сільської ради та сільський голова.
Головуючий на сесії сільський голова Дмитро Михайлович Ковалюк .

Головуючий оголосив сесію відкритою.
(прозвучав Гімн України)
Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним сесії та поставив на голосування прийняття
порядку денного за основу.
Голосування за прийняття порядку денного за основу:
“ЗА”- 13
“ПРОТИ” – немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
(Порядок денний прийнято за основу)
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до порядку денного сесії.
Поступила пропозиція прийняти порядок денний в цілому.
Голосування за прийняття порядку денного в цілому:
“ЗА”- одноголосно
(Порядок денний прийнято)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
П»ятої сесії сільської ради
Сьомого демократичного скликання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

Про внесення змін до сільського бюджету на 2016рік
Про затвердження протоколу бюджетної комісії.
Про внесення змін до складу виконавчого комітету.
Про надання дозволу на оренду землі для встановлення додаткових опор для надання
населенню доступу до мережі Інтернет в с. В.Майдан.
Про зміну в Генеральний план с.В.Майдан з включенням додаткових територій в межі
населеного пункту.
Про затвердження Правил благоустрою с.В.Майдан.
Про звіт земельної комісії.
Про надання матеріальної допомоги внаслідок стихії 20.06.2016р..
Про затвердження складання детального плану території земельної ділянки Гусаку І.М.
Про затвердження складання детального плану території земельної ділянки Гайдашу С.Р.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)
меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
Про затвердження акту земельної комісії.
Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення
Про затвердження акту земельної комісії.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Про звернення громади УГКЦ свв.. Володимира і Ольги.
Про вилучення земельної ділянки.
Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності та передача у власність.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)
меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
Про надання грошової допомоги.
Про вилучення земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки.

Головуючий наголосив, що регламент роботи сесії описаний в регламенті роботи ради,
затвердженому на першій сесії сільської ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про внесення змін до сільського бюджету на 2016рік.
Доповідач : спеціаліст ради п. Марія Дутка, яка ознайомила депутатів із змінами до сільського
бюджету на 2016 рік. Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації № 189 від
28.07.2016р поступила субвенція з районного бюджету для виплати допомоги на відшкодування
збитків, завданих стихією 20.06.2016р.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Токарук – пропоную збільшити доходи сільської ради по загальному фонду на
суму 5000 грн. на відшкодування збитків, завданих стихією 20.06.2016р та збільшити видатки по
загальному фонду сільської ради на суму 5000 грн.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

2. Про затвердження протоколу бюджетноїкомісії.
Доповідач : голова бюджетної комісії М.Дутка – пропоную затвердити протокол бюджетної комісії від
26.07.2016р № 4.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Костюк.
Пропоную затвердити протокол бюджетної комісії від 26.07.2016р №4. .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13

“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
3 Про внесення змін до складу виконавчого комітету.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Свідрака Я.Ю. – члена виконкому про
вихід із складу виконавчого комітету .
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Р.Алієв, який запропонував внести зміни до складу виконавчого комітету, а саме
вивести із складу виконавчого комітету Свідрака Я.Ю., згідно поданої заяви, і ввести до складу
виконавчого комітету Онуфрака М.М.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 9
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – 4
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 9 , « УТРИМАЛИСЬ « - 4.

(рішення прийнято, додається).
4

Про надання дозволу на оренду землі для встановлення додаткових опор для надання
населенню доступу до мережі Інтернет в с. В.Майдан.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від ФОП Луцика В.Я., жителя Старі
Богородчани про надання дозволу на оренду землі пл..12 м. кв. для встановлення додаткових опор
для надання населенню доступу до мережі Інтернет в с. В.Майдан.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олена Гандзюк.
Пропоную надати дозвіл на оренду землі пл.. 12 м.кв. та надати дозвіл на виготовлення проектнотехнічної документації по влаштуванню мережі Інтернету з додатковим встановленням опор .

Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

5. Про зміну в генеральний план с. Верхній Майдан з включенням додаткових
територій в межі населеного пункту.
Доповідач : сільський голова, який проінформував депутатський корпус про зміни в генеральний
план села .
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Федір Онуфрак.
Пропоную внести зміни в Генеральний план села з включенням додаткових територій в межі
населеного пункту .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
6. Про затвердження Правіил благоустрою села В.Майдан.

Доповідач : сільський голова, який проінформував про Правила благоустрою та запропонував
затвердити їх.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Ярослав Гекманюк.
Пропоную затвердити Правила благоустрою .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

7. Про звіт земельної комісії.
Доповідач : голову земельної комісії, який проінформував про роботу земельної комісії.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Федір Онуфрак.
Пропоную роботу земельної комісії визнати задовільною.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 12
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – 1
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 12, «УТРИМАЛИСЬ»- 1

(рішення прийнято, додається).
8. Про надання матеріальної допомоги внаслідок стихії 20.06.2016р.
Доповідач : сільський голова, поступила заява від Онуфрак О.М. про надання матеріальної допомоги
в зв»язку з тим, що внаслідок стихії 20.06.2016 року з її житлового будинку зняло дах. Відповідно
розпорядження районної державної адміністрації з районного бюджету поступила субвенція в
розмірі 5000 грн. для відшкодування збитків, завданих стихією.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Михайло Карманський .
Пропоную надати Онуфрак О.М. матеріальну допомогу для відшкодування збитків, завджаних
стихією 20.06.2016 року в розмірі 5000 грн.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
9. Про затвердження складання детального плану земельної ділянки
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Гусака І..М.,в якій він просить
затвердити складання детального плану земельної ділянки пл..0,2469 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Грушевського.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Токарук.
Пропоную дати дозвіл на складання детального плану території земельної ділянки.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
10. Про затвердження складання детального плану земельної ділянки
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Гайдаша с,Р..,в якій він просить
затвердити складання детального плану земельної ділянки пл..0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Кн. Ольги.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Костюк.
Пропоную дати дозвіл на складання детального плану території земельної ділянки.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Гусака І.М.., вул. Грушевського , в
якій він просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж в натурі
та передати у власність земельну ділянку пл. 0,2469 га по вул.. Грушевського для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олександра Андрейчук.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .

Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

12. Про затвердження акту земельної комісії.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що поступила заява від Гугляк М.Д. про
погодження плану зовнішніх меж земельної ділянки пл.. 0,1672 га по вул.. Кринична, в зв»язку з тим,
що суміжний землекористувач Токарук Є.В. відмовляється від підпису.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Федір Онуфрак.
Пропоную погодити план зовнішніх меж землекористувача Гугляк М.Д. земельної ділянки пл.. 0,1672
га по вул. Кринична, так як відмова від підпису суміжного землекористувача Токарук Є.В. є
безпідставною.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 12
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

13. Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Гугляк М.Д..,в якій вона просить дати
дозвіл на складання детального плану земельної ділянки пл..0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Незалежності.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Євдокія Вовчук.
Пропоную дати дозвіл на складання детального плану території земельної ділянки.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно
14.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Гугляк М.Д., в якій вона просить надати її дозвіл
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1296 по вул..
Кринична для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Рамазан Алієв.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення..
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Гугляк М.Д., в якій вона просить надати її дозвіл
на розробку проекту землеустрою на земельну ділянку площею 0,1469 га по вул. Кринична для
ведення особистого селянського господарства та дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки..
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Федір Онуфрак.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається)
16. Про затвердження акту земельної комісії.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що розглянувши акт земельної комісії від
23.08.2016року про безпідставне відмовлення від підпису погодження межі гр.. Лозинської Г.В. по
земельній ділянці площею 0,0668 га по вул.. Спортивна суміжним землекористувачем Андрейчуком
І.М., що відмовляється від підпису.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Оксана Іванюк.

Пропоную погодити план зовнішніх меж землекористувача Лозинській Г.В. земельної ділянки пл..
0,10668 га по вул. Спортивна, так як відмова від підпису суміжного землекористувача Андрейчука І.М.
є безпідставною.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
17.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Веркалець Л.В., в якій вона просить надати її
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500 по вул.
Берегова,44 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Федір Онуфрак.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:

“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
18. Про звернення громади УГКЦ св. Володимира і Ольги
Доповідач : сільський голова – поступило звернення громади УГКЦ свв.. Володимира і Ольги с.
В.Майдан про самовільне викопання рову Зварищук Я.Д. вздовж огорожі церкви та випуску
каналізації в рів, що приводить до руйнації огорожі церкви .
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олександра Андрейчук, Оксана Іванюк,Олена Онуфрак, Галина Токарук, Галина Костюк,
Наталія Гугляк, Оксана Станкевич,Марія Дутка, Микола Карманський, які запропонували зобов»язати
Зварищук Я.Д. до 22. 09.2016 року : закидати самовільно викопаний рів вздовж церковної огорожі;
зрізати зелені насадження; прибрати трубу, зякої викидаються каналізаційні стоки на землю
церковної громади та водостічну трубу. В разі невиконання даного зобов»язання громаді села
звернутися в вищестоящі органи.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 10
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – 2
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 10, « УТРИМАЛИСЬ» - 2.
(рішення прийнято, додається).
19. Про вилучення земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що поступила заява від Ментинського Михайла
Миколайовича про вилучення земельної ділянки пл. 0,5300 га в ур. «Клітки» для ведення особистого
селянського господарства.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Марія Дутка.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:

“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
20. Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Томича І.П. якій він просить дати дозвіл
на складання детального плану земельної ділянки пл..0,2500 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Річкова.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Токарук.
Пропоную даний план затвердити.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
21.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Томича І.П. в якій він просить надати йому
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500 по вул.
Річкова для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:

Депутат: Федір Онуфрак.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності та передача у власність.
Доповідач : сільський голова – поступила заява від ДЖузінкевича О.В. в якій він просить затвердити
йому проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1907 по вул.. С. Бандери
для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Галина Костюк.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:

“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається)

23 .Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж в натурі земельної ділянки та передачі в приватну власність.
Доповідач : сільський голова, який сказав, що поступила заява від Дутки Г.М. вул. Кринична , в якій
він просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж в натурі та
передати у власність земельну ділянку пл. 0,1481 га по вул.Кринична,4 для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олександра Андрейчук.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).

24. Про надання грошової допомоги.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Токарук Є.І.ґ.,в якій він просить дати
матеріальну допомогу на поховання сина Токарука М.Ф..
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Галина Токарук.
Пропоную надати матеріальну допомогу в розмірі 250 грн. Токарук Є.І..
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.

Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
25. Про вилучення земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк, який сказав, що поступила заява від Зьоли В.М.про
вилучення земельної ділянки пл. 0,2500 га по вул.. Молодіжна для будівництва та обслуговування
житлового будинку,господарських будівель та споруд.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Марія Дутка.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
26.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Гекманюка В.М. в якій він просить надати йому
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500 по вул.
Молодіжна для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд.

ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Оксана Іванюк.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
27.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд.
Доповідач : сільський голова – поступила заява від Гугляк М.Д. в якій він просить надати її дозвіл
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1631 по вул.
Незалежності для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат: Олена Онуфрак.
Пропоную дану заяву вирішити позитивно .
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 13
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – немає
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – одноголосно.
(рішення прийнято, додається).
28. Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки.
Доповідач: сільський голова Д.Ковалюк – поступила заява від Зьоли О.В.в якій вона просить дати
дозвіл на складання детального плану земельної ділянки пл..0,1500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Незалежності.
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ:
Депутат Олександра Андрейчук.
Пропоную відмовити гр.. Зьолі О.В. в наданні дозволу на складання детального плану даної
земельної ділянки, так як дане питання потребує додаткового розгляду.
Головуючий ознайомив депутатів з проектом рішення по даному питанні і поставив на голосування
прийняття його за основу.
Голосування за прийняття проекту рішення за основу:
“ЗА” – 2
“ПРОТИ”- немає
“УТРИМАЛИСЬ” – 10
Головуючий запропонував депутатам подавати пропозиції до проекту рішення.
Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.
Голосування за прийняття рішення в цілому:
“ЗА” – 2, « УТРИМАЛИСЬ» -10

Головуючий подякував депутатам за участь у роботі сесії та оголосив сьому сесію сільської ради
сьомого демократичного скликання закритою.

( прозвучав Гімн України).

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

ДМИТРО КОВАЛЮК

