УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІ скликання
ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 39
м. Іршава

Про виділення коштів для проведення 30.07.2017 р.
перших виборів старост сіл Собатин та Лоза.

У зв’язку із проведенням 30.07.2017 р. перших виборів старост сіл Собатин та Лоза та
необхідністю фінансування виборчого процесу, розглянувши звернення Іршавської міської
виборчої комісії від 15.06.2017 р. № 2, у відповідності до вимог Закону України «Про місцеві
вибори», згідно ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Виділити кошти в сумі 112705 грн. на фінансування перших виборів старост сіл Собатин та
Лоза 30.07.2017 року.
2. Кошторис видатків міської виборчої комісії (голова – Коростіль Д.О.) затвердити (додаються).
3. Бухгалтерії міської ради (головний бухгалтер Білей М.В.) забезпечити належне фінансування
виборів у відповідності до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за даним рішенням покласти на секретаря міської ради Рацина М.О., головного
бухгалтера Білей М.В. та постійні комісії міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І чергова сесія VІІ скликання
ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 40
м. Іршава
Про встановлення ставок місцевих податків і зборів
на території Іршавської об’єднаної територіальної громади
міста Іршава, сіл Собатин та Лоза на 2018 рік
Заслухавши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо необхідності
встановлення розміру ставок місцевих податків і зборів на території Іршавської
об’єднаної територіальної громади міста Іршава, сіл Собатин та Лоза на 2018 рік, з
метою наповнення міського бюджету, керуючись п. 24, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» сесія Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити в 2018 році на території Іршавської об’єднаної територіальної
громади міста Іршава, сіл Собатин та Лоза розмір ставок місцевих податків і
зборів (єдиний податок з підприємців, акцизний податок, транспортний збір,
податок на нерухоме майно, земельний податок, туристичний збір) на рівні
ставок, застосованих в 2017 році на вказаних адміністративних територіях.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера міської
ради Білей М.В., постійні депутатські комісії міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІ скликання
ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 41
м. Іршава
Про затвердження штатного розпису виконавчих органів,
виконавчого апарату, структурних підрозділів, відділів,
управлінь Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади.
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність затвердження штатного розпису виконавчих органів, виконавчого апарату,
структурних підрозділів, відділів, управлінь Іршавської міської ради об’єднаної
територіальної громади на 2017 рік, враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24
травня 2017 року № 353), на підставі п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити штатний розпис виконавчих органів, виконавчого апарату, структурних
підрозділів, відділів, управлінь Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади
на 2017 рік (в додатку).
2.
Бухгалтерії міської ради нараховувати заробітну плату та інші надбавки згідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353).
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів та контролю за ходом приватизації (голова
комісії – Боршош М.І.) та головного бухгалтера міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І чергова сесія VІІ скликання
ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 42
м. Іршава
Про
встановлення
надбавок
до
посадових окладів та преміювання
працівників міської ради в 2017 році
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера міської ради Білей
М.В. «Про встановлення надбавок до посадових окладів та преміювання працівників
міської ради в 2017 році», враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017
року № 353), на підставі п. 23, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Встановити з 01.06.2017 року в 2017 році надбавку за високі досягнення у праці в
розмірі до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років:
•
Міський голова Бобик С.С. – 50%.
•
Секретар міської ради Рацин М.О. - 50%.
•
Заступник міського голови Мейсарош В.В. – 50%.
•
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Куртинець О.С.
– 50%.
2.
Доручити міському голові щомісячно преміювати, встановлювати надбавки та
доплати, надавати матеріальну допомогу працівникам апарату міської ради, технічному
персоналу міської ради по підсумкам роботи в 2017 році у порядку та розмірах,
передбачених чинним законодавством
в межах кошторисних призначень фонду
заробітної плати.
3.
Встановити з 01.06.2017 року в 2017 році надбавку за високі досягнення у праці
працівникам апарату міської ради до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та
вислугу років:
Білей Марія Василівна - головний бухгалтер - у розмірі 50% посадового окладу;
Ірш Оксана Михайлівна – спеціаліст І – ї категорії – у розмірі 50% посадового окладу;
Мовчан Мирослава Василівна - спеціаліст І –ї категорії - у розмірі 50% посадового
окладу;
Синетар Ліана Андріївна - керівник відділу по зв’язкам із громадськістю та ЗМІ – у
розмірі 50% посадового окладу;
Калинич Іван Васильович – державний реєстратор – у розмірі 50% посадового окладу.
Макрушина Тетяна Василівна, інспектор з юридичних питань - у розмірі 50%
посадового окладу;

Мимріков Володимир Федорович, інспектор з організаційних питань - у розмірі 50%
посадового окладу;
Іванчо Ігор Ігорович, інспектор по податкам – у розмірі 50% посадового окладу;
Зінич Тетяна Василівна, секретар-друкарка - у розмірі 50% посадового окладу;
4.
Доручити міському голові щомісячно преміювати, встановлювати надбавки та
доплати, надавати матеріальну допомогу працівникам апарату міської ради, технічному
персоналу міської ради по підсумкам роботи в 2017 році у порядку та розмірах,
передбачених чинним законодавством
в межах кошторисних призначень фонду
заробітної плати, а саме:
а) преміювати за підсумками роботи за місяць:
Бобик Степан Степанович – міський голова – у розмірі 10% посадового окладу;
- Рацин Михайло Олександрович, секретар ради - у розмірі 30% посадового окладу;
- Мейсарош Василь Васильович, заступник міського голови - у розмірі 30% посадового
окладу;
Куртинець Олександр Семенович, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів - у розмірі -% посадового окладу;
Білей Марія Василівна - головний бухгалтер - у розмірі 110% посадового окладу;
Ірш Оксана Михайлівна – спеціаліст І – ї категорії – у розмірі 65% посадового окладу;
Мовчан Мирослава Василівна - спеціаліст І –ї категорії - у розмірі 45% посадового
окладу;
Синетар Ліана Андріївна - керівник відділу по зв’язкам із громадськістю та ЗМІ– у
розмірі 80% посадового окладу;
Калинич Іван Васильович – державний реєстратор – у розмірі 30% посадового окладу.
Макрушина Тетяна Василівна, інспектор з юридичних питань - у розмірі 170%
посадового окладу;
Мимріков Володимир Федорович, інспектор з організаційних питань - у розмірі
235% посадового окладу;
Іванчо Ігор Ігорович, інспектор по податкам – у розмірі 185% посадового окладу;
Зінич Тетяна Василівна, секретар-друкарка - у розмірі 200% посадового окладу;
Бабинець Володимир Михайлович - у розмірі 120% посадового окладу;
Чедрик Ганна Михайлівна, прибиральниця - у розмірі 80% посадового окладу.
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та контролю
за ходом приватизації (Боршош М.І.) та головного бухгалтера міської ради Білей М.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р.
м. Іршава

№ 43

Про затвердження Куртинця О.С.
на посаду заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
На підставі п. 5, ч. 1, ст. 26, п. 3, ст. 51 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та подання міського
голови сесія Іршавської міської ради

ВИРІШИЛА :
1.

Затвердити Куртинця Олександра Семеновича на посаду заступника міського голови з

питань діяльності виконавчих органів.
2.

Присвоїти Куртинцю Олександру Семеновичу 11 ранг посадової особи органу

місцевого самоврядування.
3.

Включити Куртинця Олександра Семеновича до складу виконавчого комітету міської

ради.
4.

Бухгалтерії міської ради провести нарахування заробітної плати згідно затвердженого

штатного розпису та табелю виходу на роботу .

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І чергова сесія VІІ скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 44
м. Іршава
Про затвердження Мимрікова В.Ф.
на посаду керуючого справами, секретаря
виконавчого комітету міської ради
На підставі п. 5, ч. 1, ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону
України « Про службу в органах місцевого самоврядування» сесія Іршавської міської ради

ВИРІШИЛА :
1. Питання про затвердження Мимрікова В.Ф. на посаду керуючого справами, секретаря
виконавчого комітету міської ради винести на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Контроль за даним рішенням покласти на секретаря ради Рацина М.О. та постійну
депутатську комісію з питань законності і правопорядку, регламенту, етики,
депутатської діяльності та адміністративно-територіального устрою (голова – Семак
І.В.).

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ

від 16.06.2017 р. № 45
м. Іршава
Про затвердження Регламенту міської ради
У відповідності до п. 1, ч. 1, ст. 26 Закону України

«Про місцеве

самоврядування в Україні», сесія Іршавської міської ради

ВИРІШИЛА :
1. Регламент Іршавської міської ради із змінами та доповненнями затвердити
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Рацина
М.О. та постійну

депутатську комісію з питань законності і правопорядку,

регламенту, етики, депутатської діяльності та адміністративно-територіального устрою
(голова комісії – Семак І.В.).

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ -го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ

від 16.06.2017 р.
м. Іршава

№ 46

Про затвердження Статуту Іршавської
міської об’єднаної територіальної громади

Відповідно до статей 19 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи підсумки обговорення проекту Статуту на спільному засіданні
постійних депутатських комісій, сесія VІІІ скликання Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Питання про затвердження Статуту Іршавської міської ради перенести на наступне
засідання сесії міської ради.
2. Доручити міському голові утворити комісію по підготовці доповнень та змін в проект
Статуту із залученням спеціалістів, істориків, краєзнавців тощо.
3. Комісії внести в проект Статуту зміни та доповнення і винести проект Статуту на
розгляд сесії.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Рацина М.О.
та постійну депутатську комісію з питань законності і правопорядку, регламенту, етики,
депутатської діяльності та адміністративно-територіального устрою (голова комісії – Семак
І.В.).

Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 47
м. Іршава
Про затвердження Положення
про старосту в селах Іршавської міської
об’єднаної територіальної громади

Відповідно до положень норм частини 7 статті 14-1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити

Положення про старосту в

селах Іршавської міської об’єднаної

територіальної громади (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Рацина
М.О. та постійну депутатську комісію з питань законності і правопорядку, регламенту,
етики, депутатської діяльності та адміністративно-територіального устрою (голова
комісії – Семак І.В.).

Міський голова

С.С.Бобик

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 48
м. Іршава
Про приєднання міської ради до Угоди
мерів по клімату і енергії

З метою підвищення ефективності використання енергетичних
ресурсів, посилання енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних
послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади,
керуючись частиною другою статті 142 Конституції України, статтею 10
Європейської Хартії місцевого самоврядування, статтями 15 та 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Угодою мерів, сесія
міської ради
ВИРІШИЛА:

Енергії.

1. Іршавській міській раді приєднатися до Угоди мерів по Клімату І

2. Уповноважити міського голову підписати Формуляр приєднання
до Угоди мерів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і контролю за ходом
приватизації (голова комісії – Боршош М.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ скликання
ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 49
м. Іршава
Про внесення змін в рішення І сесії VІІІ скликання
Іршавської міської ради від 25.05.2017 р. № 33
«Про утворення та затвердження структури
і загальної чисельності виконавчих органів,
виконавчого апарату, структурних підрозділів,
відділів, управлінь Іршавської міської ради
об’єднаної територіальної громади»

Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність внесення змін в рішення І сесії VІІІ скликання Іршавської міської ради від
25.05.2017 р. № 33 «Про утворення та затвердження структури і загальної чисельності
виконавчих органів, виконавчого апарату, структурних підрозділів, відділів, управлінь
Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади», у зв’язку із змінами до
Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353), на підставі п. 23 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни в Додаток до рішення, а саме викласти його в новій редакції
(додається).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів та контролю за ходом приватизації та головного
бухгалтера міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Додаток
до рішення І – ї сесії VІІІ-го скликання
Іршавської міської ради
від 16.06.2017 р. № 49

СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ
ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАЗВА ПОСАДИ
Міський голова

КІЛЬКІСТЬ

ПОСАД

ПРИМІТКА

1

Заступник міського голови

1

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Секретар ради

1

Керуючий справами, секретар виконкому

1

Староста

2

Начальник ВОС

1

Водій

1

Техпрацівник, робітник по обслуговуванню
адмінбудівлі
Прибиральниця

1,5

ВСЬОГО

12

1

1,5

СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВІДДІЛІВ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ
Відділ організаційної, кадрової роботи та
документообігу
Юридичний відділ

4

Відділ земельних відносин

3

Відділ економічного розвитку, інвестицій, житловокомунального господарства та комунальної
власності
Відділ фінансово-господарського забезпечення

4

Відділ по зв’язкам із громадськістю та ЗМІ

3

Сектор державної реєстрації

2

Фінансовий відділ

3

всього

30

3

8

Відділи Іршавської міської ради
(з правами юридичної особи)
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та
9
спорту
Відділ містобудування та архітектури

4

всього

13

РАЗОМ по міській раді
Секретар ради

55
Рацин М.О.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІ скликання
ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 50
м. Іршава
Про розмір кошторисної заробітної плати
у галузі будівництва.
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність затвердження рекомендованого розпорядженням голови Закарпатської ОДА
від 06.06.20174 р. № 271 розміру кошторисної заробітної плати у галузі будівництва,
згідно положень Наказів Мінрегіонбуду від 20.10.2016 № 281 та від 20.02.2017 р. № 33, на
підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської
ради
ВИРІШИЛА:
1.
Встановити, що під час визначення вартості будівництва об’єктів, що
споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних
підприємств, установ і організацій, розмір кошторисної заробітної плати на 2017 рік
становить 5363,00 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8, до
затвердження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України такого розміру.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів та контролю за ходом приватизації (голова
комісії – Боршош М.І.), заступника міського голови Мейсароша В.В. та головного
бухгалтера міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ скликання

ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 51
м. Іршава
Про утворення старостинських округів
Заслухавши інформацію секретаря міської ради Рацина М.О. щодо необхідності
утворення старостинських округів, з метою належного виконання наданих старостам
повноважень із забезпечення захисту прав, свобод, інтересів громадян сільських населених
пунктів, їх представництва, керуючись абзацом 24 ст. 1, частиною 3 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Іршавської міської ради

В И Р І Ш И Л А:
1. Утворити два старостинські округи Іршавської міської ради:
№
старостинського округу
1
2

Назва старостинського
округу
Лозянський
Собатинський

Населені пункту, які увійшли
до старостинського округу
село Лоза
село Собатин

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Рацина
М.О., постійні депутатські комісії міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 52
м. Іршава
Про виділення коштів на виготовлення ПКД
У зв’язку із зверненнями жителів міста Іршава, прихожан Свято-Іллівського
храму про необхідність будівництва пішохідного мосту через р. Іршавку в районі храму, у
відповідності до п. 6-а ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Замовити проектно-кошторисну документацію будівництва пішохідного мосту біля
Свято-Іллівського храму проектним організаціям, що мають відповідні згідно чинного
законодавства дозволи на проектування таких об’єктів будівництва.
2.
Контроль за даним рішенням покласти на заступника міського голови Мейсароша
В.В. та постійні комісії міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УК Р А Ї НА
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 53
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд
гр. Лемак Івану Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Залізнична, 47 "б".
Розглянувши заяву гр. Лемак Івана Івановича, мешканця
«Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у власність, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться за
адресою: м. Іршава, вул. Залізнична, 47 "б", керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 186-1 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, за рахунок
земель запасу Іршавської міської ради, орієнтовною площею 0,07 га гр. Лемак Івану Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Залізнична, 47 "б".
2. Зобов’язати гр. Лемак Івана Івановича, мешканця
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №54
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд
гр. Спесивцеву В’ячеславу Анатолійовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Глибока, б/н.
Розглянувши заяву гр. Спесивцева В’ячеслава Анатолійовича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Глибока», керуючись ст.26 п.34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 186-1 Земельного кодексу України,
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, за рахунок земель
запасу Іршавської міської ради, орієнтовною площею 0,07 га гр. Спесивцеву В’ячеславу
Анатолійовичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Глибока, б/н.
2. Зобов’язати гр. Спесивцева В’ячеслава Анатолійовича, мешканця
2.1.виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;
2.2.погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3.зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3.Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №55
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Кізляк Юрію Юрійовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Залізнична, б/н.
Розглянувши заяву гр. Кізляк Юрія Юрійовича, мешканця
«Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування
на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Залізнична, б/н»,
керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 36, 93, 124,
186-1 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва, площею 0,05 га, строком на 5 років, гр. Кізляк Юрію
Юрійовичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Залізнична, б/н.
2. Зобов’язати гр. Кізляк Юрія Юрійовича, мешканця
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди для городництва;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №56
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Андрашко Наталії Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Ю.Короля, б/н.
Розглянувши заяву гр. Андрашко Наталії Василівни, мешканки
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою:м. Іршава, вул.
Ю.Короля, б/н», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.
12, 36, 93, 124, 186-1 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва, площею 0,04 га, строком на 3 роки, гр. Андрашко Наталії Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Ю.Короля, б/н.
2. Зобов’язати гр. Андрашко Наталію Василівну, мешканку
2.1.виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди для городництва;
2.2.погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3.зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4.подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3.Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р АЇ Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №57
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Андрашко Наталії Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Ю.Короля, б/н.
Розглянувши заяву гр. Андрашко Наталії Василівни, мешканки
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою:м. Іршава, вул.
Ю.Короля, б/н», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.
12, 36, 93, 124, 186-1 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва, площею 0,05 га, строком на 10 років, гр. Андрашко Наталії
Василівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Ю.Короля, б/н.
2. Зобов’язати гр. Андрашко Наталію Василівну, мешканку
:
2.1.виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди для городництва;
2.2.погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3.зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4.подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3.Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
ІР ША В СЬ К А МІ СЬ К А Р А ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №58
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Пантьо Володимиру Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Глибока, б/н.
Розглянувши заяву гр. Пантьо Володимира Івановича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою:м. Іршава, вул. Глибока,
б/н», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 36, 93,
124, 186-1 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
користування на умовах оренди для городництва, площею 0,25 га, строком на 5 років, гр.
Пантьо Володимиру Івановичу, мешканцю
в м. Іршава, вул.
Глибока, б/н.
2. Зобов’язати гр. Пантьо Володимира Івановича, мешканця
:
2.1.виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди для городництва;
2.2.погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3.зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4.подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №59
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Зихор С.В., мешканці
в м. Іршава, вул. Пушкіна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Зихор С.В., мешканку
«Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на
умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою:м. Іршава, вул. Пушкіна, б/н», керуючись
ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 36, 93, 124, 186-1
Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва, площею 0,05га, строком на 5 років, гр. Зихор С.В., мешканці
в м. Іршава, вул. Пушкіна, б/н.
2.Зобов’язати гр. Зихор С.В., мешканку
2.1.виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди для городництва;
2.2.погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3.зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4.подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3.Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р А Ї Н А
ІР Ш АВ С ЬК А МІ СЬ К А РА ДА
I сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №60
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення індивідуального садівництва
гр. Левко Тетяні Михайлівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Українки, 49.
Розглянувши заяву гр. Левко Тетяни Михайлівни, мешканки
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у
власність, для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул.
Українська, 49», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.
12, 35, 116, 118, 121, 186-1 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель запасу Іршавської міської ради,
орієнтовною площею 0,0422 га гр. Левко Тетяні Михайлівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Українська, 49.
2. Зобов’язати гр. Левко Тетяну Михайлівну, мешканку
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення
індивідуального садівництва;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. № 61
м. Іршава
Про продовження терміну дії дозволу відповідно до рішення
XLVI сесії 6 скликання Іршавської міської ради, від 20.08.2015 р.
№2023 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди для розміщення гаражу (без права капітального будівництва)
гр. Гіга Олександру Степановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Шевченка, б/н»
Розглянувши заяву гр. Гіга Олександра Степановича, мешканця
«Про продовження терміну дії дозволу Іршавської міської ради «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди для розміщення гаражу
(без права капітального будівництва), яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, б/н»,
керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 93,124, 186-1
Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії дозволу строком на 6 місяців відповідно до рішення XLVI сесії 6 скликання
Іршавської міської ради, від 20.08.2015 р. № 2023.
2. Зобов’язати гр. Гіга Олександра Степановича, мешканця

:

2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди для розміщення гаражу;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017р. №62
м. Іршава
Про внесення змін до рішення Іршавської міської
ради ХV сесії VІІ скликання від 16.12.2016 р. №440
гр. Поповичу Валерію Володимировичу
мешканцю
в м. Іршава, вул. Конституції, б/н
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Поповичу Валерію Володимировичу, мешканцю
«Щодо необхідності внесення змін в рішення Іршавської міської ради ХV сесії VІІ
скликання від 16.12.2016 р. №440 “Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у користування на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою в м.
Іршава, вул. Конституції, б/н». Керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. ст. 12,36,93,124,186-1 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення Іршавської міської ради ХV сесії VІІ скликання від 16.12.2016 р. №440
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
користування на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою в м. Іршава, вул.
Конституції, б/н гр. Поповичу Валерію Володимировичу, мешканцю
а саме: слова по тексу «…площею 0,02 га» замінити словами «…площею 0,04 га».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

,

УК Р А Ї Н А
ІР ША В СЬ КА М І СЬ КА Р А ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №63
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Керечанин Ганни Михайлівни,
мешканки
в м. Іршава, вул. Л.Українки, 32.
Розглянувши заяву гр. Керечанин Ганни Михайлівни, мешканки
«,Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Л. Українки,
32» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121,
186-1 ЗК України, ст. 55 „Про землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) гр. Керечанин Ганні Михайлівні, мешканці
для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,1000 га в м. Іршава, вул. Л. Українки,
32 (кадастровий №2121910100:06:005:0257).
2. Передати гр. Керечанин Ганні Михайлівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,1000 га в
м.
Іршава, вул. Л. Українки, 32 (кадастровий №2121910100:06:005:0257).
3. Зобов’язати гр. Керечанин Ганну Михайлівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р А Ї НА
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №64
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Меренич Маріанни Гаврилівни,
мешканки
в м. Іршава, вул. Ярова, 16
Розглянувши заяву гр. Меренич Маріанни Гаврилівни, мешканки
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Ярова, 16» керуючись ст.
26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121, 186-1 ЗК України,
ст. 55 „Про землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія Іршавської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Меренич Маріанні Гаврилівні, мешканці
для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,1000 га в м. Іршава, вул. Ярова,
16 (кадастровий №2121910100:05:001:0096).
2. Передати гр. Меренич Маріанні Гаврилівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,1000 га в
м. Іршава, вул. Ярова, 16 (кадастровий №2121910100:05:001:0096).
3. Зобов’язати гр. Меренич Маріанну Гаврилівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРА Ї Н А
ІР ША В СЬ К А МІ СЬ К А Р А ДА
І-ша сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №65
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Палош Володимиру Андрійовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Конституції, 32.
Розглянувши заяву гр. Палош Володимира Андрійовича, мешканця
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул.
Конституції, 32» керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, ст. 26 п.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
на місцевості гр. Палош Володимиру Андрійовичу, мешканцю
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею
0,0887 га в м. Іршава, вул. Конституції, 32 (кадастровий 2121910100:06:001:0283).
2. Передати гр. Палош Володимиру Андрійовичу (код 1938304136), мешканцю
у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку
площею 0,0887 га в м. Іршава, вул. Конституції, 32 (кадастровий 2121910100:06:001:0283).
3. Зобов’язати гр. Палош Володимира Андрійовича оформити право власності відповідно до
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р А Ї Н А
ІР ША В СЬ КА М І СЬ КА Р А ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №66
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Худан Антона Івановича,
мешканця
в м. Іршава, вул. Першотравнева, 187
Розглянувши заяву гр. Худан Антона Івановича, мешканця
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Першотравнева, 187»
керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121,
186-1 ЗК України, ст. 55 „Про землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Худан Антону Івановичу, мешканцю
для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,1000 га в м. Іршава, вул.
Першотравнева, 187 (кадастровий № 2121910100:06:006:0191).
2. Передати гр. Худан Антону Івановичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею
0,1000га в м.Іршава, вул. Першотравнева, 187 (кадастровий №2121910100:06:006:0191).
3. Зобов’язати гр. Худан Антона Івановича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р АЇ Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №67
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Ваш Івана Михайловича,
мешканця
в м. Іршава, вул. Л.Українки, 47.
Розглянувши заяву гр. Ваш Івана Михайловича, мешканця
«,Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Л.Українки, 47»
керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121,
186-1 ЗК України, ст. 55 „Про землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Ваш Івану Михайловичу, мешканцю
для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,0785 га в
м. Іршава, вул.
Л.Українки, 47 (кадастровий № 2121910100:06:005:0259).
2. Передати гр. Ваш Івану Михайловичу, мешканцю
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,0785га в
м.Іршава, вул. Л.Українки, 47 (кадастровий №2121910100:06:005:0259).
3. Зобов’язати гр. Ваш Івана Михайловича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКР А Ї НА
ІР Ш АВ С ЬК А М ІС ЬК А Р АД А
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №68
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Калинич Михайла Васильовича,
мешканця
в м. Іршава, вул. Пушкіна, 12
Розглянувши заяву гр. Калинич Михайла Васильовича, мешканця
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Пушкіна, 12» керуючись
ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121, 186-1 ЗК
України, ст. 55 „Про землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія Іршавської
міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Калинич Михайлу Васильовичу, мешканцю
для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,1000 га в м. Іршава, вул.
Пушкіна, 12 (кадастровий № 2121910100:06:004:0129).
2. Передати гр. Калинич Михайлу Васильовичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею
0,1000га в м.Іршава, вул. Пушкіна, 12 (кадастровий № 2121910100:06:004:0129).
3. Зобов’язати гр. Калинич Михайла Васильовича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р АЇ Н А
ІР Ш АВ С ЬК А М ІС ЬК А Р АД А
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №69
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Удут Вікторії Володимирівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Партизанська, 9/1
Розглянувши заяву гр. Удут Вікторії Володимирівни, мешканки
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Партизанська,
9/1» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118,
121, 186-1 ЗК України, ст. 55 „Про землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Удут Вікторії Володимирівні, мешканці
для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,0695га в м.Іршава,
вул. Партизанська, 9/1 (кадастровий № 2121910100:06:003:0179)
2. Передати гр. Удут Вікторії Володимирівні, мешканці
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею
0,0695га в м.Іршава, вул. Партизанська, 9/1 (кадастровий № 2121910100:06:003:0179).
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3. Зобов’язати гр. Удут Вікторію Володимирівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р АЇ Н А
ІР Ш АВ С ЬК А М ІС ЬК А Р АД А
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №70
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Сочка Івана Юрійовича
мешканця
Розглянувши заяву гр. Сочка Івана Юрійовича, мешканця
«Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: с. Лоза, 76 » керуючись ст. 26 п.34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121, 186-1 ЗК України, ст. 55 „Про
землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Сочка Івану Юрійовичу, мешканцю
для будівництва і
обслуговування жилого будинку, площею 0,0784 га в с. Лоза, 76 (кадастровий №
2121985700:02:001:0060)
2. Передати гр. Сочка Івану Юрійовичу, мешканцю
у власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,0784 га в с. Лоза, 76 (кадастровий №
2121985700:02:001:0060)
3. Зобов’язати гр. Сочка Івана Юрійовича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р АЇ Н А
ІР Ш АВ С ЬК А М ІС ЬК А Р АД А
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №71
м. Іршава
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у
власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
гр. Гаджега Василя Васильовича
мешканця
в с.Лоза, 160
Розглянувши заяву гр. Гаджега Василя Васильовича, мешканця
Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: с. Лоза, 160 », керуючись ст. 26 п.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121, 186-1 ЗК України, ст. 55
„Про землеустрій”, п.5 ст.16 ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Гаджега Василю Васильовичу, мешканцю
для
будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,0782га в с. Лоза, 160 (кадастровий №
2121985700:02:001:0059)
2. Передати гр. Гаджега Василю Васильовичу, мешканцю
у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,0782га в с. Лоза, 160
(кадастровий № 2121985700:02:001:0059)
3. Зобов’язати гр. Гаджега Василя Васильовича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р АЇ Н А
ІР Ш АВ С ЬК А М ІС ЬК А Р АД А
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №72
м. Іршава
Про передачу земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Сочка Ганні Василівні
мешканці
в с.Лоза, 75
Розглянувши заяву гр. Сочка Ганни Василівни, мешканки
«Про передачу земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, яка знаходиться за адресою: с.Лоза, 75 », керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121, 186-1 ЗК України, ст. 55 „Про землеустрій”, п.5 ст.16
ЗУ „Про державний земельний кадастр” сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Передати гр. Сочка Ганні Василівні, мешканці
у власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,1701га в с. Лоза, 75 (кадастровий №
2121985701:01:001:0003)
2. Зобов’язати гр. Сочка Ганну Василівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
ІР ША В СЬ КА М І СЬ КА Р А ДА
I сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №73
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Чедрик Марії Іванівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Тітова, 45
Розглянувши заяву гр. Чедрик Марії Іванівні, мешканці
«Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м.
Іршава, вул. Тітова, 45 » керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0741 га гр. Чедрик
Марії Іванівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул. Тітова, 45.
2. Передати гр. Чедрик Марії Іванівні, мешканці
у власність земельну ділянку
для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0741 га в м. Іршава, вул. Тітова, 45
(кадастровий №2121910100:06:007:0225).
3. Зобов’язати гр. Чедрик Марію Іванівну оформити право власності відповідно до Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р А Ї Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
I сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №74
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Гозда Маріанні Михайлівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н
Розглянувши заяву гр. Гозда Маріанни Михайлівни, мешканки
«Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м.
Іршава, вул. Гагаріна, б/н » керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею
0,0600 га гр. Гозда Маріанні Михайлівні, мешканці
за адресою: м.
Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
2. Передати гр. Гозда Маріанні Михайлівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0600 га в м.
Іршава, вул. Гагаріна, б/н (кадастровий номер 2121910100:06:006:0188).
3. Зобов’язати гр. Гозда Маріанну Михайлівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК Р АЇ Н А
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
I сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №75
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Химинець Ганні Степанівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Конституції, 29
Розглянувши заяву гр. Химинець Ганни Степанівни, мешканки
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за
адресою: м. Іршава, вул. Конституції, 29» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія Іршавської
міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею
0,0745 га гр. Химинець Ганні Степанівні, мешканці
за адресою:
м. Іршава, вул. Конституції, 29.
2. Передати гр. Химинець Ганні Степанівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,0745 га в м.
Іршава, вул. Конституції, 29 (кадастровий № 2121910100:06:001:0281).
3. Зобов’язати гр. Химинець Ганну Степанівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і
використання природних ресурсів, будівництва та
архітектури (голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК РА Ї НА
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №76
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для гаражного будівництва
гр. Роман Наталії Семенівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Набережна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Роман Наталії Семенівни, мешканки
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
гаражного будівництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, б/н» керуючись ст.
26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 40,118, 116, 121, 1861
Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для гаражного
будівництва, площею 0,0030га гр. Роман Наталії Семенівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, б/н.
2. Передати гр. Роман Наталії Семенівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для гаражного будівництва, площею 0,0030 га в м. Іршава, вул. Набережна,
б/н (кадастровий №2121910100:06:004:0128).
3. Зобов’язати гр. Роман Наталію Семенівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VIІІ скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №77
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
(зі зміною цільового призначення)
гр. Микита Юрію Петровичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Шевченка, 69
Розглянувши заяву гр. Микита Юрія Петровича, мешканця
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність цільове
призначення якої змінюється, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 69» керуючись
ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 20,121, 186-1
Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (зі зміною
цільового призначення), площею 0,0542 га гр. Микита Юрію Петровичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 69.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки гр. Микита Юрія Петровича, мешканця
із цільового призначення «для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд (код КВЦПЗ 02.01)» на цільове призначення
«для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), площею 0,0542 га в
м. Іршава, вул. Шевченка, 69 (кадастровий № 2121910100:06:004:0125).
3. Зобов’язати гр. Микита Юрія Петровича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №78
м.Іршава
Про розгляд заяви щодо узгодження межі земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд
гр. Свищо Ганни Павлівни,
мешканки
в м. Іршава, вул. Українська, 29
Розглянувши заяву гр. Свищо Ганни Павлівни, мешканки
«Про
узгодження межі земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд, яка знаходиться за адресою в м. Іршава, вул. Українська, 29 без погодження суміжного
землекористувача гр. Галинець Юліани Михайлівни», та заслухавши представника по довіреності гр.
Свищо Михайла Андрійовича, керуючись ст.26 п.34 Закону України, «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 158 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Узгодити межі земельної ділянки гр. Свищо Ганни Павлівни, мешканки
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд без підпису
суміжного землекористувача гр. Галинець Юліани Михайлівни по спільній межі сформованої земельної
ділянки гр. Галинець Юліани Михайлівни (кадастровий номер 2121910100:06:005:0120).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова комісії
Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКАРАДА
I сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017р №79
м. Іршава
Про продовження строку дії договору оренди
земельної ділянки для обслуговування АЗС
стаціонарного типу, яка знаходиться за
адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 133
ПАТ «Концерн Галнафтогаз»
Розглянувши заяву ПАТ «Концерн Галнафтогаз» «Про продовження строку дії договору
оренди земельної ділянки для обслуговування АЗС стаціонарного типу з комплексом
обслуговування та автозаправним пунктом в м. Іршава, вул. Шевченка, 133», керуючись ст.26 п.34
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу
України, сесія Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Поновити (продовжити) строк дії договору оренди земельної ділянки від 23.05.2007 року
№ 2121910100:0407070500007 несільськогосподарського призначення в м. Іршава, вул.
Шевченка, 133, строком на 5 років, загальною площею 0,3500 га (кадастровий номер
№2121910100:07:002:0002) наданої в користування ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (код
31729918) для обслуговування АЗС стаціонарного типу.
2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 12% (дванадцять
відсотків) від нормативної грошової оцінки в рік. Орендну плату вносити щомісячно
рівними
частками
на
рахунок
Іршавської
міської
ради.
3. Зобов’язати ПАТ «Концерн Галнафтогаз»:
3.1 Після прийняття даного рішення укласти додаткову угоду до договору оренди землі у
встановленому законом порядку.
3.2 Виконувати обов’язки землекористувача у відповідності до вимог ст. 96 Земельного
кодексу України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКАРАДА
I сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017р №80
м. Іршава
Про продовження строку дії договору оренди
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, яка знаходиться за адресою:
м. Іршава, вул. Гагаріна, 110
ТОВ «Шаян»
м. Ужгород, вул. Перемоги, 145 А
Розглянувши клопотання ТОВ «Шаян» «Про продовження строку дії договору оренди
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул. Гагаріна,
110 » керуючись ст.26 п.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 93,
124 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Поновити
(продовжити)
строк
дії
договору
оренди
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення від 22.06.2007 року № 2121910100:0407070500008 в
м.Іршава, вул. Гагаріна, 110, строком на 5 років, загальною площею 0,2914 га (кадастровий
№2121910100:06:008:0053) наданої в користування ТОВ «Шаян» (код 32511049) для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % (дванадцять
відсотків) від нормативної грошової оцінки в рік. Орендну плату вносити щомісячно
рівними
частками
на
рахунок
Іршавської
міської
ради.
3. Зобов’язати ТОВ «Шаян»:
3.1. Після прийняття даного рішення укласти додаткову угоду до договору оренди землі у
встановленому законом порядку.
3.2. Виконувати обов’язки землекористувача у відповідності до вимог ст. 96 Земельного
кодексу України.
4.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УК РА Ї НА
І РШ А В СЬ КА М І СЬ КА РА ДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017р. №81
м. Іршава
Про припинення права постійного
користування земельними ділянками
на території Іршавської міської ради
УМВС України в Закарпатській області
(Іршавського РВ)
Розглянувши клопотання голови ліквідаційної комісії І. І. Пеняк управління Міністерства
внутрішніх справ України в Закарпатській області «Про припинення права постійного користування
земельними ділянками в м. Іршава, а саме: по вулиці Поштовій, 4, площею 0,39 га, по вулиці
Білецькій, 5, площею 0,053 га, по вулиці Рильського, 25, площею 0,45 га» керуючись ст.26 п.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ст. 142 Земельного кодексу України,
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати державні акти на право постійного користування землею серії: ЗК 005-10008 від
17.02.1995 року, І-ЗК №000555 від 29.01.1988 р., ЗК 005-00028 від 27.12.1994 р.
2. Припинити право постійного користування земельними ділянками УМВС України в
Закарпатській області (Іршавського РВ) а саме: ділянка по вулиці Поштовій, 4, площею 0,39 га,
ділянка по вулиці Білецькій, 5, площею 0,053 га, ділянка по вулиці М. Рильського, 25, площею
0,45 га.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКАМІСЬКАРАДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №82
м. Іршава
Про передачу земельної ділянки у постійне користування
Головному управлінню Національної поліції
в Закарпатській області
для обслуговування будівель Іршавського
відділення поліції Хустського ГУ ВП України в Закарпатській області
в м. Іршава, вул. Шевченка, 17
Розглянувши клопотання начальника Головного управління Національної поліції в
Закарпатській області Р.І. Стефанишина «Про передачу в постійне користування земельної ділянки,
яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 17 для обслуговування будівель Іршавського
відділення поліції Хустського ГУ ВП України в Закарпатській області», керуючись ст.26 п.34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 123, 186-1 Земельного кодексу України,
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Передати Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області земельну ділянку у
постійне користування для обслуговування будівель Іршавського відділення поліції Хустського ГУ
ВП України в Закарпатській області, площею 0,1907 га (кадастровий номер –
2121910100:06:004:0090) в м. Іршава, вул. Шевченка, 17.
2. Зобов’язати Головне управління Національної поліції в Закарпатській області зареєструвати право
постійного користування ділянкою відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКАМІСЬКАРАДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №83
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для експлуатації заводу
ПрАТ „Іршавремверстат”
в м. Іршава, вул. Гагаріна, 110
Розглянувши клопотання директора ПрАТ «Іршавремверстат» Іляшко І.М. «Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна, 110»,
керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст. 92, ст. 124
Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. У наданні дозволу ПрАТ «Іршавремверстат» (код 00223177) на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
площею 4,6086 га, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна, 110 – відмовити.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для промисловості, орієнтовною площею 4,60 га, ПрАТ «Іршавремверстат» (код
00223177) в м. Іршава, вул. Гагаріна, 110.
3. Зобов’язати ПрАТ «Іршавремверстат»:
3.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування для
промисловості;
3.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
3.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
3.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКАМІСЬКАРАДА
І сесія VІІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 16.06.2017 р. №84
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для виробничих потреб
гр. Данканич Марії Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, 112
Розглянувши заяву гр. Данканич Марії Василівни, мешканки
«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для виробничих потреб, яка знаходиться
за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна, 112», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. У наданні дозволу гр. Данканич Марії Василівні, мешканці
на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), площею 1,09 га для виробничих потреб, яка знаходиться за
адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна, 112 – відмовити.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для виробничих потреб, орієнтовною площею 1,09 га, гр. Данканич Марії
Василівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, 112.
3. Зобов’язати гр. Данканич Марію Василівну:
3.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування для
промисловості;
3.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
3.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
3.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Станко О.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

