КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ

№1

від 17.04.2018 року
Про затвердження порядку денного
чотирнадцятої сесії сьомого демократичного скликання.
Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити порядок денний чотирнадцятої сесії сьомого демократичного
скликання згідно з додатком № 1.

Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

Додаток № 1
до рішення № 1 від 17.04.2018 року чотирнадцятої
сесії сьомого демократичного скликання.

1. Про затвердження порядку денного чотирнадцятої сесії сьомого демократичного
скликання.
2. Про виконання бюджету Купичвільської сільської ради за 2017 рік.
3. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії сьомого демократичного
скликання за № 3 від 22.12.2017 року.
4. Про виконання бюджету Купичвільської сільської ради за І квартал 2018 року.
5. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на земельні
ділянки на території Купичвільської сільської ради на 2019 рік.
6. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки та затвердження Положення про податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки на території Купичвільської сільської ради на 2019
рік.
7. Про затвердження розпоряджень сільського голови.
8. Про розгляд листа-звернення ПП “РОТЕН”
9. Розгляд заяв.
10. Різне

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання.
Р І Ш Е Н Н Я №2
від 17.04.2018 року
Про звіт по виконанню бюджету Купичвільської
сільської ради за 2017 рік.
Заслухавши головного бухгалтера сільської ради Н. Сенюту “ Звіт по
виконанню бюджету Купичвільської сільської ради за 2017 рік”, відповідно до
пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 пункту 23
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконавчого
комітету, № 7 від 16.04.2018 року висновки та пропозиції бюджетної комісії від
16.04.2018 року Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 2017 рік по таких
виконаних показниках: а саме:
- доходи загального фонду – 482.1 тис. грн.
- доходи спеціального фонду – 16.5 тис. грн.
Разом доходів – 498.6 тис.грн.
- видатки загального фонду - 483.4 тис. грн.
- видатки спеціального фонду – 30.0 тис. грн.
Разом видатків – 513.4 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
О.Давидович .
Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання.
Р І Ш Е Н Н Я №4
від 17.04.2018 року
Про звіт по виконанню бюджету Купичвільської
сільської ради за І квартал 2018 року
Заслухавши головного бухгалтера сільської ради Н. Сенюту “ Звіт по
виконанню бюджету Купичвільської сільської ради за І квартал 2018 року”,
відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею
26 пункту 23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням
виконавчого комітету, за № 9 від 16.04.2018 року висновки та пропозиції
бюджетної комісії від 16.04.2018 року Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2018
року по таких виконаних показниках: а саме:
- доходи загального фонду – 151.9 тис. грн.
- доходи спеціального фонду – 0 тис. грн.
Разом доходів – 151.9 тис.грн.
- видатки загального фонду - 118.9 тис. грн.
- видатки спеціального фонду – 0 тис. грн.
Разом видатків – 118.9 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
О.Давидович .
Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА
РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я

№3

від 17.04.2018 року.
Про внесення змін до рішення Купичвільської сільської ради № 3 від
22.12.2017 року «Про бюджет Купичвільської сільської ради на 2018р».
Заслухавши головного бухгалтера сільської ради Н. Сенюту про пропозиції
виконкому сільської ради щодо внесення змін до бюджету сільської ради, від
16.04.2018 року, висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань
бюджету від 16.04.2018 року, керуючись п.7,8 ст.78 Бюджетного кодексу України,
статтею 26
Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,
Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в загальний обсяг доходів бюджету Купичвільської сільської
ради на 2018 рік згідно з додатком № 1.
2. Внести зміни в загальний обсяг видатків бюджету Купичвільської
сільської ради на 2018 рік згідно з додатком № 3.
3. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 44,0 тис. грн. згідно з додатком № 6 до
цього рішення.
4. Додатки №1, № 3, № 6 до даного рішення є його невід'ємною частиною.
5. Головному бухгалтеру внести відповідні зміни в кошторис доходів і
видатків бюджету Купичвільської сільської ради на 2018 рік.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову О.
Давидович.

Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

Додаток до рішення
Купичвільської сільської ради
від 17.04.2018 року за № 6

ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на
території Купичвільської сільської ради.
Розділ 1. Загальні положення.
1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на території Купичвільської сільської ради (далі Положення) розроблено
на основі статті 266 Податкового кодексу України з наступними змінами та
доповненнями, Закону України “Про внесення змін до податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”
1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними
особами на території Купичвільської сільської ради.
Розділ 2. Платники податку.
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та\або нежитлової нерухомості,
розміщеної на території Купичвільської сільської ради.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та\або
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності
кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та\або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну
їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є
одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено
судом;
в) якщо об’єкт житлової та\або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб поділений між ними в натурі, платником податку є
кожна з цих осіб за належну їй частку.
Розділ 3. Об’єкт оподаткування
3.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій,
створених ними в установленому порядку, що повністю
утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і
є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому
числі їх частки;
в) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з
аварійним станом, визнана такою згідно з рішення сільської ради;

г) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону, дітям- інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в
малих архітектурних формах та на ринках;
е) складські приміщення промислових підприємств;
є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
громадських організацій та їх підприємств.
Розділ 4. База оподаткування.
4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості в тому
числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом
державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав
на нерухоме майно та\або на підставі оригіналів відповідних документів платника
податків, зокрема документів на право власності.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються
такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта
оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий
об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного
об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або
квартир і житлових будинків, база оподаткування обчислюється виходячи з
сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм пункту 5.1. розділу 5
цього Положення.

Розділ 5. Пільги із сплати податку.
5.1. База оподаткування об’єкта /об’єктів житлової нерухомості, в тому числі
їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку,
зменшується;
а) для квартири\квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку \будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв.
метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у
разі одночасного перебування у власності платника податку квартири\квартир та
житлового будинку\будинків, у тому числі їх часток) на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний)
період (рік).

Пільги із сплати податку не надається на об’єкти оподаткування, що
використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду,
використовуються у підприємницькій діяльності).
Пільги зі сплати податку надаються:
- у розмірі 100% інвалідам І групи.
- у розмірі 100% відсотків інвалідам ІІ групи, учасникам бойових дій на
території інших держав, учасникам АТО, багатодітним та малозабезпеченим
сім’ям.
Пільги, що сплачуються на території Купичвільської сільської ради з об’єктів
житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
- об’єкт\об’єкти оподаткування, якщо площа такого\таких об’єкта\об’єктів
перевищує двократний розмір неоподаткованої площі.
- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
одержання доходів (здаються в оренду, позички, використовуються у
підприємницькій діяльності).
Розділ 6. Ставка податку.
6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості
встановлюються за рішенням сесії Купичвільської сільської ради у відсотках до
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:
- для об’єктів житлової нерухомості, з розрахунку на календарний рік в
розмірі 1.0 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості (які перебувають у власності фізичних
осіб) з розрахунку на календарний рік в розмірі 0.5% розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1
кв. м. бази оподаткування.
- для об’єктів нежитлової нерухомості (які перебувають у власності юридичних
осіб) з розрахунку на календарний рік в розмірі 1.5% розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1
кв. м. бази оподаткування
Пільги в розмірі 100% з податку на будівлі нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних осіб, зокрема господарські будівлі і споруди, що
не використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в
оренду, позичку, використовуються в підприємницькій діяльності).
Пільги в розмірі 100% зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності релігійних організацій, органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, а також організацій створених ними в установленому
порядку, дошкільних та освітніх закладів, а також які належать багатодітним або
прийомним сім’ям в яких виховується п’ять та більше дітей
Розділ 7 Податковий період.
7.1. Базовий податковий (звітний )період дорівнює календарному року.

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта\об’єктів оподаткування, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нерухомості у такому
порядку;
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” п.5.1. розділу 5
цього Положення, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової
нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи
із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а”
або “б” п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної
загальної площі таких об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх
часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів,
зменшеної відповідно до підпункту “ в” п.5.1. розділу 5 цього Положення, та
відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2і3 цього підпункту,
розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної
площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з об’єкта\об’єктів нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи
із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки
податку.
8.2. Податкове\податкові повідомлення- рішення про сплату суми\сум
податку, обчисленого згідно з пунктом 9.1. розділу 8 цього Положення та
відповідні платіжні реквізити, зокрема Купичвільської сільської ради за
місцезнаходження кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються
(вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової
адреси (місцем реєстрації0 до 1 липня року, що настає за базовим податковим
(звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововеденого) об’єкта житлової та\або нежитлової
нерухомості податок сплачується фізичної особою-платником починаючи з місяця,
в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової
служби надсилає податкове повідомлення- рішення зазначеному власнику після
отриманої інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем (проживання) реєстрації платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за
місцезнаходженням об’єктів житлової та\або нежитлової нерухомості про надіслані
(вручені) платнику податку податкові повідомлення- рішення про сплату податку у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомленьрішень про сплату податку фізичним особам- нерезидентам здійснюють
контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та\або нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки
даних щодо:
- об’єктів житлової та\або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів та\або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку;
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем
проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і
надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення- рішення.
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що
здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня
поточного року, в якому набрала чинність ця стаття, а в наступні роки
щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу
подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для
розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна
станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінету
Міністрів України. Попереднє податкове повідомлення- рішення вважається
скасовавнем (відкликаним).
8.5. Платники податку- юридичні особи самостійно обчислюють суму податку
станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу
державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування
декларацію за формою, встановленому у порядку, предбаченому статтею 46 цього
Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально щодо
створеного (нововеденого) об’єкта житлової та\або нежитлової нерухомості
декларація подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права
власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об’єкт.
Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта
оподаткування податком.
9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для
попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в
якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для
нового власника – починаючи з місяця в якому виникло право власності.
9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомленнярішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ 10. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і
зараховується до бюджету Купичвільської сільської ради згідно з положення
Бюджетного кодексу України.
Розділ 11. Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами- авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій
декларації.
Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я №8
від 17.04.2018 року
Про надання в оренду земельних ділянок
Сільськогосподарського призначення – земель пайового фонду
/ не успадкованих земельних ділянок с. Купичволя /.
Розглянувши висновки та пропозиції постійної депутатської комісії по
регулюванню земельних відносин та будівництву від 15.04.2018 року, та
розглянувши лист- звернення ПП “РОТЕН керуючись статтями 12, 93, 96
Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України " Про місцеве
самоврядування в Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати ПП “РОТЕН” в оренду терміном до 31.12.2018 року, земельні
ділянки площею- 69.3851 га для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва земельні частки (паї) померлих громадян, які розташовані на
території Купичвільської сільської ради Жовківського району Львівської області
але до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну
ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини
відумерлою. З умовою внесення змін у списки померлих власників земельних
часток (паїв) у зв’язку із оформленням спадкоємцями права власності на земельні
ділянки, відповідно до умов передбачених договором
2. Директору ПП" РОТЕН" сприяти та надавати фінансову допомогу для
покращення соціально-економічного розвитку території сільської ради.
3. Чітко дотримуватися вимог договору і своєчасно сплачувати орендну плату
за використання землі в розмірі 11% від нормативно- грошової оцінки земельних
ділянок.
4. Нарахування та сплату орендної плати, за використання земельних ділянок,
проводити з 01.04.2018 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію по
регулюванню земельних відносин та будівництву / голова комісії Н. Лозинська/
Купичвільський сільський голова:

О.Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

№7

від 17.04.2018 року
Про затвердження розпорядженнь
сільського голови.
Керуючись статтею 26 пункт 23 Закону України “ Про місцеве
самоврядування в Україні”, та приймаючи до уваги розпорядження сільського
голови № 5 від 03.01.2018 року, № 10 від 25.01.2018 року, № 11 від 01.02.2018
року, № 12 від 19.02.2018 року, № 14 від 28.02.2018 року, № 26 від 13.04.2018 року
Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження сільського голови № 5 від 03.01.2018 року, №
10 від 25.01.2018 року, № 11 від 01.02.2018 року, № 12 від 19.02.2018 року,
№ 14 від 28.02.2018 року, № 26 від 13.04.2018 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
О.Давидович.
Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 17.04.2018 року

№ 10

Про розгляд заяви гр. Нагірного Андрія Богдановича
" Про вихід із членів ОСГ".
Керуючись Законом України " Про особисте селянське господарство", статтею
26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", та розглянувши
заяву гр. Нагірного Андрія Богдановича " Про вихід із членів ОСГ" від 20.03.2018
року Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Виключити із членів особистого селянського господарства гр. Нагірного
Андрія Богдановича.
2.Спеціалісту ІІ категорії сільської ради внести зміни в погосподарський облік
сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста ІІ категорії
М. Герман.

Купичвільський сільський голова:

О.Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чотирнадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ

№9

від 17.04.2018 р.
Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0.50 га по вул.
Зарічна 8 в с. Купичволя Жовківського району Львівської області Винярському
Михайлу Івановичу.
Розглянувши заяву гр.
Винярського Михайла Івановича “Про надання
дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства орієнтовною площею 0.50 га по вул. Зарічна 8 в с.
Купичволя Жовківського району Львівської області” керуючись статтями 12, 33,
(35-40), 116, 118, 121, 184, 186 розділ 10 Перехідних положень
Земельного
Кодексу України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статтями 21 частина 1 Закону України “Про державний земельний
кадастр” Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл громадянину Винярському Михайлу Івановичу на розробку
проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства орієнтовною площею 0.50 га по вул. Зарічна 8 в с. Купичволя
Жовківського району Львівської області.
2. Звернутися громадянину Винярському Михайлу Івановичу в ліцензійну
землевпорядну проектну організацію на розробку проекту відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею
0.50 га по вул. Зарічна 8 в с. Купичволя Жовківського району Львівської області.
3. Розроблену документацію проекту відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0.50 га по вул.
Зарічна 8 в с. Купичволя Жовківського району Львівської області подати на
розгляд та затвердження сесії Купичвільської сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію по
регулюванню земельних відносин та будівництву /голова комісії Н. Лозинська/.
Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

